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Intézményi adatok 

Az intézmény hivatalos neve: Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény fenntartója: Kaposvári Tankerületi Központ  

         7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. Az általános iskola és az alapfokú    

művészeti iskola összetett iskola.  

Pedagógiai feladatok:  

1. Általános iskolai nevelés-oktatás (alsó és felső tagozat) 

2. Többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

(tanulásban akadályozott /enyhe értelmi fogyatékos/; beszédfogyatékos; egyéb pszichés zavarral küzd) 

3. Alapfokú művészetoktatás (táncművészeti ág, képző- és iparművészeti ág) 

Intézményi alapadatok  

Székhely: 7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1. 

Telephely: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4. 

Az alapító okirat kelte: 2013. január 1. 

OM azonosító: 034048 

Intézmény törzsszáma: SA0101 

Az SZMSZ célja  

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a 

köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.  

Az intézményi működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. 

A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben.  

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem 

vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre 

felhatalmazást ad. 

Az SZMSZ területi, személyi, időbeli hatálya 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed a székhely és a Mosdósi Telephely intézmények alkalmazottaira, tanulóira, 

valamint az intézménnyekkel kapcsolatban álló személyekre. 

Az SZMSZ visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.  

Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: 

1. szülői szervezet 

2. diákönkormányzat 

3. Intézményi Tanács 

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.  



 

1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 

1.1. Az iskola szervezeti ábrája 
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A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

1.1.1. Az intézmény szervezeti egységei:  

Intézményvezetés 

Az iskola vezetője az igazgató, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Az igazgató közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettes munkáját, az iskolatitkárt, és a könyvtárostanárt. 

Kapcsolatot tart a szakszervezetekkel, a diákönkormányzattal, a szülői közösséggel és az intézményi tanáccsal, 

illetve biztosítja a működésük feltételeit. 

Az igazgató közvetlen munkatársa az igazgatóhelyettes. 

Az iskolavezetés havonta munkaértekezletet tart, amelynek időpontja az éves munkatervben rögzített. 

Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az 

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület évente két alkalommal 

beszámoló értekezletet, évente két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves 

munkaterv tartalmazza.  

Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot 

ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában két munkaközösség működik. Szervezeti 

elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott az iskolatitkár. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Szervezeti 

egységhez való tartozását az iskola szervezeti ábrája mutatja. 

Közalkalmazotti testület 

A közalkalmazotti testület rendkívüli esetekben – pl. igazgatóválasztás – ül össze. 

Diákkörök, diákönkormányzat 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, 

amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A 

diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy 

segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A diákönkormányzat 

munkáját segítő pedagógus az igazgatóhelyettessel tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint.  

Szülői közösség 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. Az 

osztályszintű szülői közösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel 

pedig az igazgató.  

 

 

 

 

Intézményi Tanács 



 

Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Összetételét a Nkt. 

73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a delegálók véleményének meghallgatása 

mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola 

igazgatója felelős. Az igazgató félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 

1.1.2. A belső kapcsolattartás rendje 

Vezetők kapcsolattartása 

Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul: 

• a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában; 

• a havi rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken; 

• az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői 

megbeszéléseken, melynek tagjai az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, a művészeti iskola 

vezetője, a DÖK segítő tanára, az ifjúságvédelmi felelős, az alapítvány vezetője; 

• az igazgató és az igazgatóhelyettes munkanapokon történő meghatározott rend szerinti 

benntartózkodása során; 

• az igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő munkamegbeszélések útján; 

• az igazgató, vagy az igazgatóhelyettes részvételével zajló szakmai munkaközösségek 

munkamegbeszélésein; 

• az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken.  

A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a 

munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres 

információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök között. 

Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, 

információcseréjét is.  

Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösségek, az osztályban tanító tanárok közössége folyamatosan kapcsolatot tart az 

osztályközösségekkel, a diákkörökkel, az iskolai sportkörrel, a diákönkormányzattal. A kapcsolattartás a tanórai 

és a tanórán kívüli tevékenységek, osztály- és iskolai programok, osztálygyűlések, diákközgyűlés alkalmával 

valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és a tanulók az ODB tisztségviselőin keresztül 

panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez 

fordulhatnak. Írásos felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak. 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, nyílt napokon, 

iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat 

érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart kapcsolatot a szülői közösséggel és a 

szülői választmánnyal.  

Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa minden héten, az 

általa meghatározott időpontban fogadóórát tart. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli 

programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot 

végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a pedagógusok munkája megismerésének segítése 

érdekében a szülői szervezet számára bemutatóórákat tarthatnak.  

Diákönkormányzattal való kapcsolattartás 



 

Az iskola vezetősége, pedagógusai és a diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a 

diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a közgyűléseken részt vesz. Az     

igazgatóhelyttes tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév során) a Diákközgyűlés 

értekezletein beszámol az iskola vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, illetve 

tájékozódik a diákönkormányzat munkájáról. A diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő 

és intézkedést igénylő esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a 

nevelőtestületi értekezletre a diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat 

működéséhez szükséges feltételek biztosítása az iskolai és a DÖK között létrejött Együttműködési Megállapodás 

szerint történik. 

Az iskolai sportkörrel való kapcsolattartás 

Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolatért a sportkör vezetője és az igazgatóhelyettes felelős. 

Az iskolai sportkör évente közgyűlést tart, amelyen részt vesz az iskolai sportkör tanárvezetője és az 

iskolavezetés képviselője. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA 

2.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás 

Igazgató 

Az iskola igazgatója gyakorolja a nemzeti köznevelési törvényben, a munka törvénykönyvében és a 

közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.   

Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete. 

Jogköre: 

1. Gyakorolja a Kaposvári Tankerületi Központ - által ráruházott jogköröket. 

2. Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és más jogszabályok 

hatáskörébe utalnak.  

3. Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 

4. Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét.  

5. Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az ügyvitel rendjét és 

ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és aláírásra, az iskola képviseletére jogosultak körét.  

6. Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és közösségeinek 

működését.  

 

 

7. Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor.  

8. Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a Kaposvári Tankerületi Központ által 

meghatározott esetekben az aláírási jogkörét.   

9. Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről.  

10. Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók felkészültségének ellenőrzési 

módját.  

Feladatai: 

• Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. 



 

• Kapcsolatot tart és együttműködik a gazdasági ellátó osztály / működtető szervezet vezetőjével. 

• Felügyeli az iskolaadminisztrációs rendszerek működtetését. 

• Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő továbbításáról. 

• Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel. 

• Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét. 

• Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai munkaterv, 

munkarend megvalósítását. 

• Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez. 

• Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi kapcsolatok erősítéséről, 

a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony kialakításáról és fenntartásáról, a saját, 

valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos továbbképzéséről. 

• Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséről és ellenőrzéséről. 

• Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünnepléséről. 

• Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

• Irányítja a belső vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat. 

• Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a pedagógusok 

kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi döntések végrehajtásáról, a 

nevelőtestületi értekezletek megtartásáról. 

• Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek biztosításáról. 

• Irányítja az ifjúságvédelmi munkát. 

• Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtásáról. 

• Biztosítja a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a diákkörök működésének feltételeit. 

• Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – dolgozóinak 

tevékenységét. 

• Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint kitüntetésre javasolja a 

kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz. 

• Figyelemmel kíséri és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a diákönkormányzat 

érdekvédelmi feladatainak megvalósulását. 

 

 

 

• Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és újító 

törekvések kibontakozását. 

• Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, valamint az iskola és a tanulók 

családja (gondviselője) közötti kapcsolatokat. 

• Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját. 

• Irányítja, szervezi és ellenőrzi az alapfokú művészeti iskola vezetőjének munkáját. 

• Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését. 

• Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. 



 

• Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint a 

tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok 

adminisztratív tevékenységét. 

• Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadónapok, SZK 

értekezletek stb.) megszervezését. 

• Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről. 

• Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket. 

• Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat. 

• Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. 

• Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével. 

 

Az igazgatóhelyettes az általános nevelési és tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesi hatás- és jogkörrel, valamint 

feladatokkal megbízott helyettese az igazgatónak. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak 

megvalósításában. Felelősséggel osztozik az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti 

ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról. Általános 

igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli a diákönkormányzatot segítő tanár és a rendszergazda munkáját is. 

Hatáskörébe tartoznak: 

• Az alsós és felsős munkaközösség  

• A diákfegyelmi bizottság 

Jogköre: 

• A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása. 

• Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási és más 

teljesítési kötelezettség esetén.  

• A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása. 

• Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, szükség 

szerint fegyelmi felelősségre vonására. 

• Javaslattétel a Diákönkormányzat számára biztosított anyagi források felhasználására, a szociális 

segélyek odaítélésére. 

• A diákközgyűlések szervezése és irányítása. 

 

 

 

• A hirdetések ellenőrzése. 

• Az igazgató hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén az igazgató 

helyettesítése.  

• A gyakornoki rendszer működtetése. 

• A speciális tevékenységeket ellátók munkájának irányítása. 

• A minőségbiztosítási tevékenység irányítása. 

• Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.    

Feladatai: 



 

• Irányítja a pótló, javító és osztályozó, különbözeti vizsgák követelményeinek kidolgozását. Megszervezi, 

valamint részt vesz a különbözeti, az osztályozó és javító-pótló vizsgák szervezésében. 

• Igény esetén gondoskodik a hit - és vallásoktatás megszervezéséről. 

• Gondoskodik az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről és a tankönyvek megrendeléséről. 

• Folyamatosan ellátja az osztályfőnököket a munkájukhoz szükséges információkkal és 

dokumentumokkal. 

• Felügyeli az osztályfőnökök munkáját. 

• Elkészítteti, tartalmilag ellenőrzi a tantárgyak tanmeneteit, az osztályfőnöki tanmeneteket és ellenőrzi az 

ebben rögzített feladatok végrehajtását. 

• Elkészíti az iskolai munkatervet.   

• Elkészíti a KIR-statisztikát.  

• Gondoskodik a tantárgyfelosztás elkészítéséről.  

• Irányítja az órarend elkészítését és év közben történő karbantartását. 

• Gondoskodik a „Különös közzétételi lista” karbantartásáról.  

• Elkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a pedagógusok továbbképzési tervét, és gondoskodik 

annak megvalósításáról. 

• Az iskolai diákfegyelmi bizottság elnökeként irányítja a bizottság munkáját. 

• Szervezi az általános iskolai tanulók beiskolázását és kapcsolatot tart az általános iskolákkal. 

• Figyelemmel kíséri a közlönyökben megjelent és az iskolára vonatkozó rendelkezéseket, és erről 

nyilvántartást vezet. 

• Figyelemmel kíséri az igazolatlan órákról szóló tájékoztatási kötelezettségek teljesítését. 

• Az iskolai adminisztrációs rendszereket napi rendszerességgel használja. 

• Ellenőrzi a munkaidő elszámolásokat. 

• Segíti a tantestület képviselőinek az Intézményi Tanácsba megválasztását. 

• Együttműködik a gazdasági irodával a leltározás megszervezésében és lebonyolításában. 

• Ellenőrzi a „Házirend” betartását, és felelős az abban foglaltak végrehajtásáért. 

• Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint a 

tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok 

adminisztratív tevékenységét. 

 

 

• Segíti a nevelőmunkának, a diákok érdekvédelmi céljainak és programjainak megvalósulását.  

• Gondoskodik a tanulók szervezett véleménynyilvánításának lehetőségéről. 

• Gondoskodik a tanulók szociális ellátásával kapcsolatos igényeinek felméréséről. 

• Kapcsolatot tart az iskolaorvossal és szervezi a szűrővizsgálatokat. 

• Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal. 

• Irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzatot segítő pedagógus tevékenységét. 

• Szervezi az iskola gyógyszerellátását. 

• Gondoskodik a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadónapok stb.) 

megszervezéséről és lebonyolításáról. 

• Felelős az iskolai ünnepségek megszervezéséért és lebonyolításáért. 



 

• Részt vesz az iskolai értekezletek előkészítésében és megszervezésében. 

• Segíti a diákrendezvények megszervezését és lebonyolítását. 

• Nyilvántartja és ellenőrzi az osztálykirándulásokat. 

• Ellátja az országos, a megyei szintű és az iskolai mérésekkel kapcsolatos szervezési és 

adatszolgáltatási feladatokat. 

• Irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységet.  

• A munkavédelmi szemlék által feltárt veszélyek megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszi.   

• Gondoskodik a tanuló balesetek kivizsgálásáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó adatszolgáltatásról. 

• Részt vesz a selejtezési bizottság munkájában. 

• Felelős az iskolai kártérítési ügyek intézéséért. 

• Gondoskodik az oktatás korszerűsítéséről, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosításáról, a képzés 

színvonalának emeléséről. 

• Gondoskodik az iskola szoftverigényének felméréséről és részt vesz annak biztosításában. 

• Felelős az információáramlás gyors és pontos megtörténtéért (körözvények, hirdetések,stb.) 

• Irányítja az oktatás helyi tanterveinek kidolgozását. 

• Javaslatot tesz a szakmaterülethez tartozó pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, 

szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásukra.  

• Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. 

• A naplóban a helyettesítéseket rögzíti, illetve ellenőrzi az adminisztrációt. 

• Biztosítja a tanárok szükség szerinti helyettesítését. 

• Segíti a munkaerő-gazdálkodási feladatok megoldását.  

• Gondoskodik az oktatáshoz szükséges tanári segédletekről, nyomtatványokról.   

• Részt vesz a pedagógiai program és az SZMSZ karbantartásában. 

• Óralátogatásokat, bemutató órákat, tapasztalatcserét szervez. 

• Megszervezi, irányítja és ellenőrzi versenyekre való felkészülést, azok szervezését, lebonyolítását, 

szervezi a versenyeken való tanulói részvételt.  

 

 

• Nyilvántartja a tornaterem és a sportpálya használatát.  

• Szervezi a gyógytestneveléssel és a könnyített testneveléssel kapcsolatos tevékenységet. 

• Feladatainak végzése során tapasztalatairól, a felmerült problémákról és intézkedéseiről az igazgatót 

folyamatosan tájékoztatni köteles.   

• Ügyeleti feladatokat lát el. 

2.2. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

A tanítási napokon az igazgató és az igazgatóhelyettes 8 - 16 óra között tartózkodnak az iskolában. A beosztást 

ki kell függeszteni az iskola titkárságán, a tanári szobában és a portai hirdetőtáblán. 

2.3. A kiadmányozás szabályai  

A kiadmányozás rendjét a Kaposvári Tankerületi Központ által kiadott utasítás szabályozza.  



 

Az intézményvezető kiadmányozza: 

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; 

Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokat; 

Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb leveleket; 

Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát a 

Kaposvári Tankerületi Központ a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn; 

A közbenső intézkedéseket; 

A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve 

területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának 

engedélyezésére az intézményvezető jogosult.  

Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az igazgatóhelyettes.  

2.4. A képviselet szabályai 

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja 

más személyre vagy szervezetre.  

A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést 

igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat 

helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.  

 

 

 

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 

• jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében, 

• tanulói jogviszonnyal, 

• az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, 

• munkáltatói jogkörrel összefüggésben; 

• az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,  

• települési önkormányzatokkal való ügyintézés során, 

• állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, 

• az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, 

• intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, 

• nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai 

munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és 

kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal,  



 

• más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az 

intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény 

belső és külső partnereivel, 

• az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, 

• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.  

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az igazgató vagy annak 

megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). 

Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól fenntartói, 

működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.  

Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező 

személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban 

lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 

2.5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az igazgató távolléte alatt az igazgatóhelyettes az intézmény felelős vezetője. 

Az igazgatót tartós távolléte esetén az igazgatóhelyettes helyettesíti. Amennyiben ez a helyettesítési rend nem 

tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst, lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül. 

A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az igazgató 

írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola 

honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is.  

 

 

 

 

2.6. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyettesére.  

A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való vezetői feladatok. 

A munkavégzés ellenőrzése. 

Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 

A vizsgák szervezése. 

Az iskolai dokumentumok elkészítése. 

A statisztikák elkészítése. 

Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 

A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

A választható tantárgyak körének meghatározása. 

A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 

A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és 

ellenőrzése. 



 

Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. 

Személyi anyagok kezelése. 

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az igazgatóhelyettest teljes körű beszámolási kötelezettség 

terheli.  

 

AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI   

2.7. A pedagógusok közösségei 

2.7.1. Nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az 

intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. 

Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. 

Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

• A pedagógiai program elfogadása. 

• Az SZMSZ elfogadása. 

• A házirend elfogadása. 

• Az iskola éves munkatervének elfogadása. 

• Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

 

 

• A továbbképzési program elfogadása. 

• A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. 

• A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. 

• A tanulók fegyelmi ügyei. 

• Az intézményi programok szakmai véleményezése. 

• Az igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma. 

• A saját feladatainak és jogainak átruházása. 

 Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a diákönkormányzat működési szabályzatát, és véleményezi a 

diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználását. 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a 

pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat esetében. A szakmai 

munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét: 

• az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket érintő 

részeinek elfogadásáról; 

• az iskola éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról; 

• a továbbképzési program elfogadásáról. 

A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a nevelőtestület 

helyett az osztályban tanító tanárok közössége hozza meg.  



 

A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést, amelynek megválasztására a tanév első 

értekezletén kerül sor. A megválasztott bizottság mindenkori elnöke az igazgatóhelyettes. 

A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést követő 

legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a 

nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A nevelőtestületi 

értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető és a 

nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő írja alá.  

2.7.2. Szakmai munkaközösségek 

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot 

ellátó pedagógusok.  

Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: alsó tagozaton tanítók és felső 

tagozaton tanítók munkaközössége. 

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja.  

A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és módszertani 

fejlesztését, tervezését.  

Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség legalább 3 

értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja össze. Az értekezletet össze kell 

hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább 

egyharmada indítványozza.  

 

A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a munkaközösségi tagok 

véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre. 

A munkaközösségek részletes feladatai: 

Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. 

Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. 

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. 

Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére. 

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

információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak 

egymással és az intézmény vezetőjével. 

A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső 

ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.  

Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek a tanulók 

tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által meghirdetett versenyeket. 

Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.  

Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító és felvételi vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.  



 

Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. 

Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort 

biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente beszámol az 

intézmény vezetőinek. 

Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők 

munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. 

Az osztályfőnökök közössége segítséget nyújt az iskola vezetőségének az egységes nevelési alapelvek 

kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában. 

2.8. A tanulók közösségei 

2.8.1.  A diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat vezető szerve a 

Diákközgyűlés, amelyen a tanulói közösségeket az osztályok ODB titkárai, az osztályok időszakos küldöttei és a 

diákkörök küldöttei képviselik. A közgyűlés választja saját vezetőségét és az  

 

iskolaszékbe delegált képviselőjét. A vezetőség irányítja az ODB-ket. A diákönkormányzat munkáját e feladatra 

kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat 

javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

• saját működéséről; 

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

• hatáskörei gyakorlásáról; 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

• a házirend elfogadása előtt. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri az iskolai 

diákönkormányzat véleményét.  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

A diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzata szabályozza.  

2.8.2. Az iskolai sportkör 

Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos testnevelés céljaival 

összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi 

tantervében meghatározott időkeretben.  



 

A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója. 

A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan szakedző, aki a 

felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt. 

A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés óráihoz 

beszámítható.  

A sportkör felelősét az igazgató bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérésével.  

2.9. A szülők közösségei 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. A szülői 

közösség saját szervezeti és működési szabályzatuk szerint működik. A szervezet alapegységei az osztály szülői 

közösségek. Küldötteik a Szülői Választmányban képviselik az osztályt. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő-oktató munka 

eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Döntési joga van saját 

működési rendjéről és munkatervéről, valamint az iskolaszékbe delegált képviselő személyéről. Véleményt mond 

a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői 

közösség véleményét.  

3. A MŰKÖDÉS RENDJE 

3.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 7.00-től 19.00 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti 

kérések alapján az igazgató engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás 

csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a 

nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Szorgalmi időn kívül eső időben ügyeleti nap a 

szerda 8.00-14.00 között. Az intézményt egyébként zárva kell tartani.  

A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlik. Az első 

elméleti óra kezdete 8.15 óra. A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb 

indokolt esetek) esetében igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges. 

A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia a következő 

órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Amennyiben a tanárnak a következő órája nem 

abban a teremben lesz, akkor azt be kell zárnia. 

Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettes által kialakított ügyeleti rend 

biztosítja a tanulók felügyeletét. A pedagógusok reggeli ügyelete 7.30 perckor kezdődik. Az ügyeleti beosztást 

órarendhez igazodva kell meghatározni. Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését a 

folyosókon, az aulában, az udvaron, a tisztaság megőrzését és a dohányzási tilalom megtartását. Baleset esetén 

intézkedik. 

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon, 

valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az igazgatóhelyettes határozza meg. 

A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként határozza meg. A 

házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára 

nézve kötelező. 



 

Csengetési rend: 

 1. óra:   8.15 –  9.00  10 perc 

2. óra:   9.10 –  9.55  15 perc 

 3. óra: 10.10 – 10.55  10 perc 

 4. óra: 11.05 – 11.50        5 perc 

 5. óra: 11.55 – 12.40    5 perc               

 6. óra: 12.45 – 13.30    20 perc    

 7. óra: 13.50 -  14.35      5 perc    

 

 

Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja. 

3.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje  

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének beosztását az 

iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja határozza meg. 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó feladatokat az 

igazgató határozza meg.   

A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. Az 

ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. 

A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus maga 

jogosult meghatározni. 

A tanár az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a mindenkori 

csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet ellátó tanárnak az 

ügyelet megkezdése előtt legalább 5 perccel meg kell érkeznie az iskolába. 

A testnevelő tanárnak az öltözőt ki kell nyitnia a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel és a tanórák alatt 

az öltözőket zárva kell tartania. A tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése előtt 

gondoskodnia kell. 

A könyvtáros-tanár a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását.  

Óraadó hetente 10 tanórát vagy foglalkozást tarthat. 

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a titkárságra. Az iskolatitkár értesíti a hiányzásról 

az ügyeletes vezetőt és a munkaközösség-vezetőt is, akik megszervezik a helyettesítést. Az újbóli munkába 

állást a titkárságon kell jelezni legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. 

Az intézményben nem pedagógus munkát végző közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásával az 

intézmény vezetője állapítja meg oly módon, hogy a zavartalan működés biztosítva legyen. 

Munkaidő beosztások munkakörönként: 

Adminisztráció:    7.30 – 16.20 óráig   hétfőtől – csütörtökig 

     7.30 – 14.00 óráig   pénteken 

Takarítók:    6.00 – 12.00 óráig és 12.00- 20.00 óráig 

Portaszolgálat:    8.00 -  16.30 óráig   

Karbantartó-fűtő:   6.00  - 14.00 óráig  

     téli időszakban: 5.00 – 13.00 óráig 



 

3.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-

oktatási intézménnyel 

Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak biztonsága 

érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnak 

jogviszonyban az iskolával. 

Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja és engedi be, illetve ki őket. Ha a portás úgy ítéli meg, hogy a 

látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti az ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig 

megakadályozza a belépést.  

Az iskola helyiségeinek bérlői a leadott névsor alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, ünnepnapokon és 

tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével 

lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia, a regisztráció ekkor is szükséges. Regisztráció nélkül 

léphetnek be az épületbe a szülők a fogadóórák, a szülői értekezletek és a szülői részvétellel zajló iskolai 

rendezvények esetén.  

3.4. Helyiségek, berendezések használatának szabályai 

A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend tartalmazza. Az 

ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.  

3.5. Azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek 

megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel 

kapcsolatban nem álló más személyeknek 

3.5.1. A szülőkre vonatkozó szabályok 

- Szülő az iskolában tartózkodása során tanórát nem zavarhat. 
 

- Az iskola épületének helyiségeiben iskolai dolgozó nélkül nem tartózkodhat. 
 

- Tanítási időben gyermekét csak engedéllyel viheti el. 
 

- Nem hozhat öntörvényű döntéseket más diákkal szemben. 
 

- Ügyintézés céljából az iskolába előre be kell jelentkezni, csak a portaszolgálat segítségét igénybe véve 
keresheti meg az intézmény vezetését. 

 
- A hivatalos pénztári órák betartása kötelező (8.00 – 12.00) 

3.5.2. Technikai dolgozókra vonatkozó szabályok 

- Az  intézmény  technikai  alkalmazottai  a  nevelő – oktató  munka folyamatát ne zavarják (szerelés, 
hangoskodás), ez alól csak rendkívüli esetek képeznek kivételt (pl. csőrepedés, tűz). 
 

- Munkaidejében  csak  indokolt  esetben  tartózkodjon  az  iskola főépületében. 
 
2.5.3. Az  intézménnyel  kapcsolat ban  nem  álló  más  személyekre vonatkozó szabályok 

-  Az intézménybe érkező kívülálló személy kötelezőn a portaszolgálaton jelentkezzen.  Aláírásával igazolja 

személyét, ügyintézésének célját. 

-  Az  intézmény  területén  csak  portás  engedélyével tartózkodhat,  az intézményben a portás kíséri. 



 

4. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI 

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

lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A  

 

foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az igazgató engedélyezi. A foglalkozások helyét és 

időtartamát az igazgató és helyettese rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás 

lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az igazgató szeptember 15-ig hirdeti meg a heti időbeosztással és 

a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 30. A jelentkezés az osztályfőnöknél vagy 

a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való 

részvétel kötelező. 

Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás, a gyengébb 

előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának elősegítése. A 

tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az igazgató dönt a 

munkaközösség-vezetők és az igazgatóhelyettes javaslata alapján. 

Az egész napos iskola a diákok tanulmányi munkájának segítése csoportos foglakozás formájában az alsó 

tagozaton valósul meg 1-4. évfolyamon. 

A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a minden napos testnevelésórákon túl sportköri 

foglalkozásokat is szervez. A foglakozások célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző 

sportágak művelésére és versenyekre való felkészülésre. Az iskolai sportkörök foglakozásain való részvétellel a 

heti öt kötelező testnevelési órából két óra kiváltható. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár által vezetett 

foglakozási napló részvételi adatai alapján történik. 

A diákkörök célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb érdeklődésének 

kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. Diákkörnek tekinthető a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra alakult csoport. Közös jellemzőjük, hogy a foglakozások előre 

meghatározott tematika szerint zajlanak. A diákkör minimális létszáma 10 fő. Munkájuk anyagi feltételeit az iskola 

biztosítja, ezért indításukhoz igazgatói engedélyre van szükség. A diákkörök munkáját a tanulók által felkért 

pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Valamennyi diákkör képviselőt delegálhat a 

Diákönkormányzatba.  

Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés céljából. A 

felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziversenyeken elért eredmények 

alapján történik. 

 

5. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 

5.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az intézmény különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, illetve tagja 

szakmai egyesületeknek.  

Az intézményvezető és helyettese szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló 

intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. 



 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal irányításával 

és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az 

intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az 

együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető 

munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését.  

5.2. Kapcsolattartás a fenntartóval - Kaposvári Tankerületi Központ - Kaposvár, Szántó u. 5. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: az intézmény 

átszervezése, megszüntetése; az intézmény tevékenységi körének módosítása; az intézmény nevének 

megállapítása; az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége; az intézmény ellenőrzése (gazdálkodási, 

működési törvényességi szempontból; szakmai munka eredményessége tekintetében); az intézményben folyó 

gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, beleértve a tanulóbalesetek megelőzése érdekében tett 

intézkedéseket; az intézményben folyó szakmai munka értékelésére; az intézmény SZMSZ-e, valamint annak 

módosításának jóváhagyására; az intézményi pedagógiai program jóváhagyása;   

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló adása, dokumentum átadás 

jóváhagyás céljából, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, a fenntartó által kiadott 

rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-

gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 

5.3. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért és a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéért 

az igazgatóhelyettes a felelős. Munkája során segíti, hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a 

szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a 

kiemelten tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. Megszervezi továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség 

szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvételt. 

5.4. Kapcsolattartás a mosdósi telephellyel 

A telephellyel a kapcsolattartás folyamatos. A kapcsolatot bármelyik fél kezdeményezheti. A kapcsolattartás 

formái: személyes megbeszélés; eseti megbeszélés; tájékoztatás; telefonos egyeztetés, jelzés; írásos 

tájékoztatás; értekezlet, ülés; e-mail. 

A mosdósi telephely állandó pedagógusa részt vesz az intézmény valamennyi pedagógusát érintő 

értekezleteken, üléseken. 

A székhely szakos pedagógusai - a kötött tantárgyi órák számának függvényében áttanítással, vagy megbízással  

- tanítanak a telephelyre.  

A telephely tanulói a lakóhelyük szerinti nevelési-oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban. A székhely 

kulturális-, tanulmányi- és sportrendezvényein egészségi állapotuktól függően részt vehetnek. 



 

5.5. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal - Esély Alapszolgáltatási Központ Igal 

A gyermekjóléti szolgálatokkal – kiemelten az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központtal - a kapcsolatot az 

igazgatóhelyettes és az ifjúságvédelmi felelős tartja. Feladatuk, hogy megelőzzék a tanulók veszélyeztetettségét, 

veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzenek. Feladatuk az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói 

hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele. Részt 

vesznek továbbá a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezik a kapcsolatfelvételt 

a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között. 

5.6. Kapcsolattartás az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval  

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben előírt, 

évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez és 

lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az igazgatóhelyettes a felelős. A szolgáltatást  a szolgáltató 

szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek, amit a fenntartóval köt meg. 

5.7. Kapcsolattartás más oktatási intézményekkel 

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakít ki: igali Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola, 

somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI, Taszári Körzeti Általános Iskola, Szentbalázsi Körzeti Általános 

Iskola. 

A kapcsolatok lehetnek szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek. 

A kapcsolatok formái egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,  

rendezvények, versenyek. 

5.8. Kapcsolattartás az intézményt támogató szervezetekkel 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató megfelelő 

tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak 

előnyeiről, az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy 

abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató 

ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

A más közösségekkel való kapcsolattartásra a közösségi szervező, kulturális és sport tevékenység jellemző. A 

külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más programokban jelenik meg. 

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 

6. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE  

6.1. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok  

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, 

öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület 

az iskola éves munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a 

pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező.  

A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslata alapján – az igazgató dönt. 



 

Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az osztályfőnökök az 

ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és 

felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés kötelezettségére.  

Iskolai szintű ünnepélyek:  

Tanévnyitó 

Tanévzáró 

Ballagás 

Október 6.        Aradi vértanúk ünnepe 

Október 23.  Emlékezés az 1956-os forradalomra 

Március 15.  Megemlékezés az 1848-49-es forradalomés szabadságharcról 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

Osztályfőnöki órán történő megemlékezések 

Február 25.   Diktatúrák áldozatainak napja 

Április 16. A holokauszt áldozatainak napja 

Az iskola hagyományápolás körébe tartozó rendezvényei 

• Szász Napok – november közepe, 

• Mikulás ünnep, 

• karácsonyi vásár, karácsonyi ünnepi műsor, 

• farsang, 

• szülők bálja,  

• egészség- és környezetvédelmi hét,  

• tantárgyi- és kulturális versenyek, 

• sportrendezvények. 

7. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

7.1. Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való tartózkodás 

során meg kell tartaniuk 

Védelmet biztosít számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az 

egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók 

egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok 

végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő. 

Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén: 

A laborfoglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányító tanár, technika órán anyagmegmunkálási 

tevékenységet írányító tanár köteles a munka kezdetekor általános, a tevékenységek során pedig a konkrét 

feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanárnak meg kell győződnie 

arról, hogy tanulók megértették-e az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A 

munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelmi naplóban és az 

osztálynaplóban. Az oktatásban részt vevő tanulókról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a tanulók aláírásukkal 

igazolják az oktatást. 



 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat általános baleset-megelőzési, munka- és 

tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt az osztálynaplóban is dokumentálni kell. 

A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket 

elsajátítani és alkalmazni. 

A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. 

A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát - laboratóriumban, testnevelési órán, 

szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek. 

A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. 

A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, nyakláncot stb. -, amely baleseti 

veszélyforrás lehet. 

A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével hagyhatják el. 

Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek további ellátását 

elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák a testnevelési szertárban, a kémia-fizika szertárban, az 

elsősegélynyújtó helyen (igazgatóhelyettesi iroda) és a gazdasági irodában vannak elhelyezve. 

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai érvényesek. 

A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz vagy felszerelés az iskolába csak az 

igazgatóhelyettes engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az írásvetítőhöz készült fóliák, rögzített felvételek, 

a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus 

felel. A bevitt eszközök közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak megfelelően 

szabad használni. A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel és 

engedélyezés előtt az igazgatóhelyetteseknek meg kell győződnie. 

A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza.  

Az iskolával tanulói jogviszonyban lévők 16 éves koruk eléréséig az iskola által kötött biztosítás alapján 

rendelkeznek tanulóbiztosítássa 

7.2. Az intézmény által szervezett, utazással járó programokhoz kapcsolódó feladatok 

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonságos utazása érdekében a 

szervezéssel, vagy a szállítással foglalkozó cégtől előzetesen írásbeli nyilatkozat szükséges arról, hogy a 

szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű 

megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal.  

 

A gépjárművel történő utazást, amennyiben az nem fejeződik be este 23 óráig, meg kell szakítani, a sofőrök 

számára éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közötti idősávban egy szálláshelyen pihenőt kell tartani, ugyanott, ahol a 

diákokat is elszállásolják. 

Az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszínéről az intézmény vezetőjének megfelelő információval kell 

rendelkeznie. A pontos és teljes körű utaslistán a törvényes képviselők elérhetőségét is szerepeltetni kell. A 

kísérő pedagógusok felelősek a vonatkozó rendelkezések betartatására, az önként jelentkező kísérők, illetve az 

egyéb jelen lévő személyek a pedagógus-kíséretet nem helyettesítik. 

Az iskolai osztálykirándulások rendjének, szervezésének meghatározása, előírása az intézmény házirendjében 

található. 



 

7.3. A tanuló- és gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

A jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a tanulói és 

gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettségeket. 

Az intézményvezető feladatai: 

- kijelöli azt a személyt, aki a gyermek- és tanulóbalesetekről felveszi az adatokat, jegyzőkönyvet készít, az 

eseteket nyilvántartja.  

- nem súlyos balesetek esetén intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermek- és 

tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, A nevelési-oktatási 

intézmény a tanügyi baleseti nyilvántartó internetes felületén készíti el a jegyzőkönyveit, amelyeket a fenntartó és 

az Oktatási Hivatal is olvashat. 

A rendszert használó intézmények és fenntartók számára is érvényesek ugyanakkor a 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelet 2. sz. mellékletében előírt eljárási szabályok, többek között a jegyzőkönyv helyi nyilvántartása, iktatása 

és eljuttatása átvételi elismervény aláíratásával a tanulónak (szülőnek). 

A rendszer a https://www.kir.hu/KIR2_BAJ_Adatbejelento/Home/LogOncímen érhető el. Személyes adatokat 

nem tartalmaz. A felhasználók csak az illetékességükbe tartozó adatokat láthatják. 

- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az okok 

ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet; 

- súlyos balesetekkel kapcsolatosan gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. Lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a 

gyermek- és tanulóbalesetek kivizsgálásában; 

7.4. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskolaorvos és a védőnő a hét minden napján rendel Nagyberki község orvosi rendelőjében. A rendelések az 

orvosi rendelőben kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanköteles tanulók évenként két alkalommal 

külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a 

tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg 

kötelesek a pótlásról gondoskodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) iskolaorvosi szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolaorvosi szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Dr. Izsáki BT. (01) 
7255. Nagyberki, Kossuth L. u. 55. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidő stb.) 

Alapellátásban 
 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő 
idő 

Szükség szerint 
 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címmel) 7255. Nagyberki, 
Szabadság u. 9. 

Az ellátás nyújtása során annak a háziorvosnak 
(háziorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel 
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás 

Dr. Izsáki Zoltán 

b) védőnői szolgáltatás 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Védőnői szolgáltatás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Nagyberki község Önkormányzata 
Védőnői Szolgálat 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidő stb.) 

Alapellátásban 
 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő 
idő 

Tisztasági szűrővizsgálat évente legalább 2 
alkalommal; szükség szerint 

Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe) 7255. Nagyberki, Szabadság u. 9. 

Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek 
(védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel 
együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás 

Furiánné Bognár Csilla 

c) iskolafogászati ellátás 
 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Iskolafogászati ellátás 

Az ellátást nyújtó pontos megnevezése Dr. Maxim BT. 
7255. Nagyberki, Szabadság u. 9. 

Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege 
(teljes, részmunkaidő stb.) 

Alaptevékenységben engedélyezve 
 

Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő 
idő 

Ellátást nem az intézményben, hanem  
7255. Nagyberki, Szabadság u. 9. sz. 
fogorvosi rendelőben nyújt 

d) védőoltások rendje 
 

időpont osztály oltás 

szeptember 4. osztály MMR 

szeptember 5. osztály ENGERIX-B 1. oltás 

október       6.   osztály BOOSTRIX 

március 7. osztály ENGERIX-B 2. oltás 

7.5. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők  

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, társadalmi, egészségügyi 

eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós következményeire nézve rendkívülinek 

tekinthetők. 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, 

illetve a nevelő, oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény (egész napos gázszünet, az épület 

biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény, az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő 

helyzet (hó), járvány, melynek során az ellátottak 50 %-a nem tud megjelenni. 

Ilyen esetekben az igazgató vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a tanulók és az 

alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és környezetében lévő vagyontárgyak védelme 

a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. A rendkívüli események körébe tartozik a 

bombariadó is.  



 

Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - az első feladat az iskola kiürítése, 

amelyet az igazgató vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A kiürítésről szóban, a csengő szaggatott jelzéséből 

értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt az osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát 

tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő iskolai dokumentumok mentésével együtt. A kiürítést, a tűzriadó esetére 

minden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen 

indokkal nem lehet visszatérni. A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell 

tartani. A kiürítéssel párhuzamosan az iskola igazgatója vagy ügyeletes vezetője szükség esetén értesíti az 

illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját.  

Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés valóságtartalmának 

vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a rendőrséget kell értesíteni. Engedélyük 

nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. 

A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított három óra múlva a 

megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általános szabály nem 

alkalmazható, akkor az igazgató intézkedik a pótlás módjáról. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, 

a fenntartót, a szülőket. 

A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 
 

Rendkívüli esemény megnevezése Intézkedések 

Tűz 

A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

1.2. A tűzoltóság értesítése 

1.3. A tűzoltás megkezdése 

1.4. Az egyes értékek mentése 

1.5. A tanulók, gyermekek elhelyezése, illetve 
hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 
megszervezése (indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.6. A fenntartó értesítése 

1.1. A tanulók, gyermekek elhelyezése, illetve 
hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 
megszervezése (indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Érték mentés 

Földrengés 

1.1. A tanulók, gyermekek elhelyezése, illetve 
hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 
megszervezése (indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Érték mentés 

Bombariadó 

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint 

1.2. Az illetékes hatóságok értesítése 

1.3. A tanulók, gyermekek elhelyezése, illetve 
hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 
megszervezése (indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.4. A fenntartó értesítése 

Egyéb veszélyes helyzet 

1.1. A tanulók, gyermekek elhelyezése, illetve 
hazajutásának, biztonságos elhelyezésének 
megszervezése (indokolt esetben a szülők értesítésével) 

1.2. Az illetékes szervek értesítése 

1.3. Indokolt esetben tanítási (nevelési) szünet elrendelése 



 

8. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó ellenőrzése, 

az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka hatékonyságának emelése. A folyamatos 

ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony működtetéséért az intézmény vezetője felelős.  

Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. Ellenőrzést 

végez az iskola egészét illetően az igazgató, saját hatáskörében az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-

vezetők. Az osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: fogja át a pedagógiai munka 

egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, a tantervi, illetve nevelési 

tervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél 

jobb eredmény elérésére, támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát 

ellátását, a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, - biztosítsa, illetve segítse elő a 

fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

Minden tanévben ellenőrzött területek és az ellenőrzésre jogosultak: 

• A tanítási órák. Az ellenőrzést az igazgató, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezetők, saját 

osztályukban az osztályfőnökök végzik óralátogatással. 

• A munkaközösségek munkája. Az éves munkatervben rögzített ütemezés szerint a munkaközösség-

vezetők iskola vezetősége előtti beszámoltatásával történik. 

• A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. Az ügyeletes vezető rendszeresen az 

igazgató alkalomszerűen ellenőrzi. 

• A napló vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik, míg az igazgatóhelyettes 

havonta kíséri figyelemmel a rendszeres osztályozást és a mulasztások beírását, igazolását. Az 

ellenőrzés az országos pedagógia szakmai ellenőrzés helyszíni vizsgálatának területeit érinti 

hangsúlyosan. 

• A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az igazgató és helyettese ellenőrzik. 

• Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

- szóbeli és írásbeli beszámoltatás 

- értekezlet 

- óralátogatás, foglalkozás látogatása 

- DIFER mérés (1. évfolyamon) 

- kimeneti mérések (2. és 4. évfolyamon) 

- felvételi, továbbtanulással kapcsolatos mutatók elemzése (8. évfolyamon) 

- központi kompetencia és idegen nyelvi mérések (6. és 8. évfolyamon) 

- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok 

 

Az igazgató rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés megtartását a szakmai 

munkaközösség és a szülői közösség is.  



 

Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal, munkaközösség-vezetővel, 

illetve a munkaközösséggel. Az értékeléshez az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölésére, 

pótlására vonatkozó határidős feladat vagy utasítás is kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok 

összegzésére nevelőtestületi vagy munkaközösségi értekezleten kerül sor. 

9. A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES 

SZABÁLYAI 

9.1. Az egyeztető eljárás részletes szabályai 

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói jogviszonyukból fakadó 

kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár megtérítésének megállapítása során. A 

tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.  

Fegyelmi eljárást kezdeményezhet: 

• az igazgató; 

• az igazgatóhelyettes; 

• az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen; 

• a szaktanár. 

Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás kezdeményezője 

köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni.  

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az igazgató három hónapon belül dönt, amelyet határozat formájában írásba 

kell foglalni.  

A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az Intézményben a 

szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző 

egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében.  

A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola tanulói fegyelmi bizottsága felelős, amelynek mindenkori elnöke az 

igazgatóhelyettes.  

Amennyiben a bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy lehetőség van eredményes egyeztető tárgyalásra, akkor 

kezdeményezheti annak megindítását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet 

elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított 

tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Amennyiben az egyeztető eljárás 

lefolytatására lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel 

gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.  

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban 

jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a 

kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör 

gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.  



 

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

megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével 

a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha 

a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a 

fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli 

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

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.  

Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. Személyét az igazgató 

közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az 

egyeztetés levezetésére. 

Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az igazgató tűzi ki, az egyeztető eljárás 

időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus 

úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan 

tárgyalás feltételei.  

Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett 

és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a 

felek álláspontjának közelítése. 

Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás, lehetőség 

szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek 

és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 

Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében 

kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a 

két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem 

ragaszkodik. 

Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett eredményre, akkor a fegyelmi 

eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárás 

megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő 

gyakorolja. 

A fegyelmi eljárást az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja le.  

10.  AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. 

1. Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

• a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

• a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok 

2. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok. 



 

10.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti gyakorisággal – 

papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása; 

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adfatbejelentések; 

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések; 

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

• A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

• el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

• az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján 

irattári dokumentumként kell megőrizni. 

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és 

tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

Az egyéb elektroniukusan megküldött adatok írásbeli tárolására, hitelesítésére nincs szükség. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában tároljuk. A hozzáférés jogát az 

informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

(igazgatóhelyettes, iskolatitkár) férhetnek hozzá. 

A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: 

• El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés 

időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.. 

• A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső 

oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány 

lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege:  

 

Hitelesítési záradék 

• az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus nyomtatvány”,  

• az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................ 

PH 

.......................................... 

hitelesítő 

 



 

10.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokon 

elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag az intézmény igazgatója 

alkalmazhat. 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai az 

intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a 

felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem engedélyezhető. A 

felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót 

azonnal le kell cserélni. 

A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – az 

intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen felel 

11. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola alkalmazottai) 

megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt 

(www.berkisk.hu). 

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy nyomtatott példánya 

megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az iskola könyvtárában. A dokumentumok munkaidőben 

(8.00 – 16.30) megtekinthetők az igazgatóhelyettesi irodában, a könyvtár nyitva tartása alatt a könyvtárban, ahol 

az érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat. 

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola igazgatójától és az 

igazgatóhelyettestől, előzetesen egyeztetett időpontban. 

12. HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATOK 

Gyakornoki Szabályzat 

A szabályzat lérehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX. törvény, a 

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, a 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet melyekben szabályozott a gyakornok mentorálásának követelménye. 

12.1. Fogalmak 

gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata. 

mentor: aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a 

pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. 

gyakornoki idő: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógusok esetében, a két év szakmai gyakorlat 

megszerzésének időszaka. 

 

 



 

12.2. A szabályzat területi hatálya 

Jelen szabályzat a Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely és telephely 

intézményben munkavállalói jogviszonyban álló pedagógusokra terjed ki. 

12.3. A szabályzat személyi hatálya 

Jelen szabályzat érvényes  

• az intézményben, a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél 
kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatott, Gyakornok fokozatba 
besorolt pedagógusra, valamint  

• az intézmény vezetőjére, és  

• az intézményvezető által kijelölt szakmai vezetőre (a továbbiakban mentor) 

12.4. A szabályzat időbeli hatálya 

Jelen szabályzat 2013. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes. 

12.5. A szabályzat módosítása 

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be. 

12.6. A szabályzat célja 

Rögzíti az érintettek (lásd 3. pontban) feladatait, a gyakornok intézményi szervezetbe történő beilleszkedésében 

és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában, és a minősítő vizsgára való optimális 

felkészítés/felkészülés folyamán való együttműködésüket. 

12.7. Gyakornoki idő, jogviszony 

A következő szabályok betartása mellett készítettük jelen szabályzatunkat. 

A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. 

Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a 

munkaszerződésben rögzíteni. 

Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán „nem felelt meg” 

minősítést kapott, munkaviszonya a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről törvény 64.§ (8) erejénél fogva 

megszűnik. A munkaviszony a minősítő vizsga eredményének közlésétől számított tízedik napon szűnik meg. 

12.8. A gyakornok munkaideje, munkavégzése 

A gyakornok heti teljes munkaideje negyven óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tanítók és 

általános iskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka. 

A gyakornok a tantárgyfelosztásban elrendelt tanítási óráin felül a kötött munkaidejét az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Mentorával folyamatos szakmai kapcsolatot tart. A munkaidő 

fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.  

A gyakornok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület 

munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákra 

kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a 

betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. 



 

A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat. 

A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítővel, 

szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. 

Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát tartó pedagógussal 

egyeztetve egy hónapra előre ütemezi. 

A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján azonos 

időben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetőség a konzultáció megtartására. (ha megszervezhető a 

kötelező óra a hét négy napjára kerüljön elosztásra, így egy nap maradhatna az óralátogatásra, konzultációra) 

12.9. A gyakornok felkészítésének szakaszai 

időszak elvárás 

1. év 
kezdő szakasz 

➢ Szabályok követése 

➢ Kontextusok felismerése, rendszerezése 

➢ Gyakorlati tudás megalapozása 

2. év 
befejező szakasz 

➢ Tudatosság 

➢ Tervszerűség 

➢ Prioritások felállítása 

➢ Gyakorlati tudás 

12.10.  A minősítő vizsga 

A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a 

tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát. 

A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba soroljuk be. 

Ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott a gyakornoki idő a vizsga napját követő 

nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. 

A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki 

idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő 

vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. 

Az első minősítő vizsga és a minősítési eljárás a gyakornok, illetve pedagógus számára díjtalan. A díjat az állam 

viseli. 

12.11. A gyakornok feladata 

A gyakornok ismerje meg: 

• A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és módosításait 
o általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a nevelő és 

oktató munka pedagógiai szakaszai), 
o a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei, 
o a pedagógus jogai és kötelességei, 
o a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgozik, 
o a működés általános szabályai, 
o a működés rendje, 
o a nevelőtestület, szakmai munkaközösség, 
o a tanulók közösségei, a diákönkormányzat. 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet vonatkozó részeit, 



 

• A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról 

• Az intézmény Pedagógiai Programját, ezen belül különösen 
o Az intézmény küldetését, jövőképét 
o az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 

eljárásait, 
o a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 
o a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 
o az integrált oktatás nevelési-oktatási feladatait, 
o a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet, 
o a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 
o a tehetség-, képesség  kibontakoztatását segítő tevékenységet, 
o az alapfokú művészeti oktatás nevelési-oktatási céljait, 
o a kompetencia alapú oktatás alapelveit, 
o az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 
o az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, 
o az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
o az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit,  
o a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, formáját, 

•   Az intézmény szervezeti és működési rendjét a Szervezeti Működési Szabályzat alapján, 
különösen  

o a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási 
intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

o a pedagógiai munka belső ellenőrzés rendjét, 
o a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
o a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 
kapcsolattartást, 

o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat,) 
o az intézményi védő, óvó előírásokat, 
o a rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendőket, 
o a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, 
o a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 

formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, 
berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása), 

o az iskolai könyvtár működési rendjét. 

• Az intézmény házirendjét, különösen 
o tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani,  
o tanulói munkarendet,  
o a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,  
o az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendjét,  
o az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken tiltott tanulói magatartást  
o a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

rendelkezéseket, 
o a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, 
o a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 
o a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

• Az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit. 

• Az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit 

• Az intézmény éves munkatervét. 

• A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját. 

• A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat. 

• Az intézmény gyakornoki szabályzatát. 

A gyakornok feladata az 1. évben, a kezdő szakaszban 
A gyakornok ismerje meg az intézmény alapdokumentumait, azok alapelveit. 

A gyakornok feladata a 2. évben, a befejező szakaszban: a gyakornok mélyítse el ismereteit 

• A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén 



 

• Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés) 

• A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés) 

• Tehetséggondozás területén 

• Hátránykompenzálás területén 

• Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában 

• Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén 
 

A gyakornok fejlessze képességeit 

• Szociális tanulás 

• Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás) 

• Kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal 

• Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése 

• Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság 
 

Időszak 

Szakasz megnevezése 

Tapasztalatszerzés módszere Számonkérés módszere 

 

 

1. év 

„kezdő szakasz” 

Óralátogatás 

Óramegbeszélés 

Konzultáció a szakmai segítővel 

Konzultáció egyéb pedagógussal 

Konzultáció az igazgatóval 

Konzultáció a szakmai 
munkaközösség-vezetővel 

Team munkában részvétel 

Esetmegbeszélő csoport 
munkájában részvétel 

Családlátogatás az osztályfőnökkel 

Tanév végi – értékelő – szülői 
értekezlet látogatása 

 

Egy munkaközösségi 
értekezlet egy részének 
megtartása  
(szakmai téma) 

Egy munkaközösségi program 
megszervezése  
(pl. iskolai tanulmányi 
verseny) 

Egyéni fejlesztési terv 
készítése 

Tanulók, osztályok között 
kialakult –külső beavatkozást 
igénylő-konfliktus 
megoldásnak tervezése, 
intézkedési terv készítése 

Tanév végi beszámoló 
elkészítése a vezető által 
meghatározott szempontok 
szerint 

 

 

2. év 

„befejező szakasz” 

Óralátogatás 

Óramegbeszélés 

Konzultáció a szakmai segítővel 

Konzultáció egyéb pedagógussal 

Konzultáció az igazgatóval 

Konzultáció a szakmai 
munkaközösség-vezetővel 

Team munkában részvétel 

Esetmegbeszélő csoport 
munkájában részvétel 

 

 

Bemutató óra tartása 

Az általa tanított osztályok 
egyikében a szülői értekezlet 
egy részének megtartása  
(pl. szakmai téma, szervezés) 

Az intézmény éves 
munkatervében meghatározott 
nevelési értekezlet egy 
részének megtartása (szakmai 
témában) 

Az intézmény éves 
munkatervében meghatározott 

intézményi szintű program 
megszervezése  
(pl. kirándulás, 
hagyományápolás, projekt 
nap, hét, diákönkormányzati 
program, diákközgyűlés) 

Helyzetértékelés, 
feladatkitűzés elkészítése az 



 

osztályfőnökkel 
együttműködve tanév elején 
az általa kiválasztott 
osztályban  

Tanév végi beszámoló 
elkészítése a vezető által 
meghatározott szempontok 
szerint 

12.12. Az intézményvezető/munkáltató feladata 

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az 

időpontot, ameddig a gyakornok, minősítő vizsgát köteles tenni. 

 

Az intézményvezető kijelöli a szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor), aki segíti a gyakornokot a köznevelési 

intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati 

megvalósításában. 

Az intézményvezető a gyakornok minősítő vizsgára történő jelentkezését kezdeményezi a kormányhivatalnál 

tárgyév április 10. napjáig, a kétéves gyakornoki idő lejártát rögzítő munkaszerződésben foglalt határidő szerint. 

A munkáltató, köteles a jelentkező minősítési vizsgán, minősítő eljárásban való részvételét biztosítani. A 

minősítési vizsgán, illetve eljárásban való részvétel idejét munkaidőként kell figyelembe venni. 

A munkáltatónak figyelembe kell vennie, hogy a legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlattal rendelkező és pedagógus munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az 

előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül 

besorolásra. 

12.13.  A mentor kijelölése, munkaideje 

Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a 

pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként nem vesz részt, a kötött 

munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében heti két órában ellátja a pedagógusjelölt, gyakornok 

szakmai segítését. 

A szakmai segítőt (mentort) az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, lehetőleg az intézményben 

legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt 

az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét. 

A mentor kiválasztásának prioritásai: 

• mentorpedagógus szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus 

• munkaközösség vezető, aki szakvizsgázott pedagógus 

• munkaközösség vezető, vagy szakvizsgázott pedagógus 

• tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 

• legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 
 

A mentor munkaköri leírásában jelölni kell a két évre szóló szakmai segítői, mentortanári feladattal történő 

megbízást. (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet) 

12.14. A mentor feladata 

A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében.  



 

A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az 

intézményvezetőnek és a gyakornoknak, ezzel megalapozza az új pedagógus további alkalmazásának 

meghosszabbításáról születendő döntést. 

Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok 

beilleszkedésének segítésében.  

Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve 

meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat. 

 

Segíti az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában, az óvoda, a kollégium pedagógiai programjában* 

a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában. 

Segíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz 

alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű 

megválasztásában. 

Segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos 

írásbeli teendők ellátásában. 

Valamint segíti a gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok 

tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, 

hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. 

Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, 

időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. 

Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához. 

Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos ellenőrzi a teljesítését. 

A szakmai segítő feladata különösen: 

• Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve 

• Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot 

• Felkészíti, segíti a gyakornokot 
a) a fentiekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok 

megismerése, értelmezése. 
b) az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak 

szakszerű alkalmazására. 
c) a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi 

segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására. 
d) a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával 

kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása. 
e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a nevelőtestület 

munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat) az intézményi 
feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés 
lebonyolítás segítése (pl. kirándulás, ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a 
bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Záró rendelkezések 
 

A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak. 

A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. 

A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni, ennek hiányában a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. 

    

Legitimációs záradék 
 

 A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013.  augusztus 29. nevelőtestületi ülésén a …………../2013. 

számú nevelőtestületi határozattal véleményezte. 

 

Nagyberki, 2013. augusztus 29. 

 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A szabályzat mellékletei 

1. számú melléklet – Értékelő lap 
 

Értékelő lap 

Az értékelt személyi adatai 

Név: 

Születési hely, idő: 

Az értékelés időpontja: 

Az értékelés megállapításai: 

 

Fejlesztendő területek: 

Javasolt célok, feladatok: 

Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak: 

Az értékelt észrevételei: 

  .......................................................................   ............................................................  

                       értékelést végző mentor értékelt gyakornok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.15. Teljesítményalapú értékelési rendszer 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Fenntartói jóváhagyási záradék 

 

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézmény fenntartója az SZMSZ Helyi értékelési szabályzatait jóváhagyja azzal, hogy a benne 

található többletkötelezettségek tekintetében egyéni kötelezettségvállalási igény benyújtása után dönt. 

 

 

 Dátum:  

 

 

 

……………………………….. 

   Stickel Péter 

         tankerületi igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

13. BELSŐ SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁST ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOKRÓL 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt – a tanulók, a 

munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. A tiltást táblával jelöltük. Az 

intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre 

káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, 

aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas 

szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet 

igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A nemdohányzók 

védelméről szóló1 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak 

végrehajtásáért felelős személy az intézményvezető és helyettese. 

14. MUNKÁBA JÁRÁS SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL 

A 78/1993. (V.12.) kormányrendelet költségtérítés fizetésére kötelezi a munkáltatókat, ha a munkavállaló 

lakóhelye és munkahelye nem azonos helységben van. Napi munkába járás címén kell a térítést fizetni annak a 

munkavállalónak, aki naponta a közigazgatási határon kívülről érkezik a munkahelyére. 

A saját (és házastárs) személygépkocsival történő munkába járás miatti költségtérítés annak a munkavállalónak 

jár, aki csak hosszú várakozási idővel vehetne igénybe tömegközlekedési eszközt, illetve mozgáskorlátozott, a 

saját gépjárművel történő munkába járás címén. 

Az Szja törvény 25. §-a (2) bekezdésének 2005. július 1-jétől hatályos bb) alpontja szerint adómentesen 

legfeljebb 9 Ft/km költségtérítést kaphat, akkor azonban bérlet, jegy alapján juttatást adni nem lehet. 

A térítés olyan munkavállalóknak is adható, akik a munkahelyükre nem saját gépkocsival járnak be, hanem 

csatlakoznak munkatársukhoz. 

A Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alábbiak szerint szabályozza a saját 

gépjárművel történő munkába járást: 

• A dolgozó írásbeli kérésére engedélyezi a gépjármű használatát. 

• Írásban dokumentálják a gépjármű használatának engedélyezését, melyben a munkáltató kiköti, hogy a 
munkába járáskor a gépjárműben keletkezett rendellenességért, balesetért felelősséget nem vállal. 

• Abban az esetben, ha másik dolgozó is utazik bele, akkor minden dolgozó részére napi munkába járás 
címén 9 Ft/km térítést fizet. 

• Adott hónapon belül rendkívüli esetben történhet tömegközlekedési eszköz igénybevétele, akkor az 
utazási jegy ellenében történhet kifizetés a szabályoknak megfelelően. 

• A dolgozó havonta számol el a munkába járásról, útnyilvántartás alapján, a tárgyhót követő hó 5. 
napjáig. 

• Év végén az elszámolás az utolsó munkában töltött napon történik. 
 

 

 

 

 

 

                                                      

 



 

Melléklet 

Szerződés 

 

mely köttetett egyrészről a Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7255 Nagyberki, 

Ifjúság útja 1., mint munkáltató, másrészről ……………………………………………….., mint munkavállaló között 

a mai napon a saját tulajdonú személygépjármű munkába járáshoz történő használatáról. 

„Felek megállapodnak, hogy Munkáltató munkába járási költségtérítést fizet Munkavállalónak, 20. 

…………………… hó első napjától kezdődően az Szja-törvény 25. §-a alapján. 

A költségtérítés mértéke: munkanaponként 9,- Ft/km. 

A távolság meghatározása: Felek a távolságot az Interneten fellelhető útvonaltervező programok egyikével 

határozzák meg. Az útvonaltervező program által kinyomtatott, lakóhelytől a munkavégzés helyszínéig, és 

vissza,  meghatározott kilométer-meghatározás a szerződés mellékletét képezi, egyben felek az elszámolás 

alapjául kölcsönösen ezt a dokumentumot alkalmazzák. 

Fizetett költségtérítés = munkanapok száma x meghatározott (oda-vissza) kilométer x 9,- Ft. 

A munkanapok számának alapbizonylataként felek a jelenléti ívet határozzák meg.” 

A munkáltató kiköti, hogy a munkába járáskor a gépjárműben keletkezett rendellenességekért, balesetekért 

felelősséget nem vállal. 

N a g y b e r k i, 20. …………………………………..                                                      

 

 

munkavállaló                                                             intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet 

SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁSI UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ELSZÁMOLÁSA 
          

2017. …………………………. HÓNAP 

          

Munkáltató neve:  
Kaposvári Tankerületi 
Központ SA0101 

Dolgozó neve:    

Címe: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Állandó lakóhelye:    

Adószáma:  15835176-2-14 Anyja neve:    
  

    Születési helye, ideje:   
  

    Adóazonosító száma:    
  

        

Munkahely címe: Szász Endre Általános Iskola és AMI; 7255 Nagyberki, Ifjúság u. 1.  
  

        

Lakóhely:    

          

A két közigazgatási egység közötti távolság (csak 
odaút km-ben):  

  km 

          
Egy munkanapra eső költségtérítés (oda-
vissza):  

0 X 9 Ft = 0 Ft Ft/nap 

          
Munkahelyemen munkavégzés céljából az alábbi napokon megjelentem (bekarikázandó): 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

     Összesen:    munkanap 

          
Munkába járási utazási költéségtérítés összege:      

          

0 munkanap X 0 Ft Ft/nap költségtérítés = 0 Ft Ft 

          

          
 

    

 A költségtérítés kifizetését engedélyezem. 

 

    
       

 
    

 Kelt:     
 

    
       

 
    

       
 

    
   

utalványozó 
  

 
    

     

         
 

Igazolom hogy a fent nevezett dolgozó a jelzett 

munkanapokon munkahelyén munkavégzés 

céljából megjelent. 

Kelt: 

 

      _______________________________ 

munkahelyi vezető 



 

15. KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 

Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az részesül kereset-kiegészítésben, aki 

alaptevékenységét kifogástalanul ellátja, valamint az alábbi felsorolt szempontok közül kettőnek megfelel. 

A kereset-kiegészítés szempontjai: 

1. szerepet vállal a szakmai munka tartalmi megújításában, pályázatokat ír, illetve komoly kapcsolatokat 
épít ki az iskola érdekében, 

2. kiemelkedő eredményeket ér el a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területén (pl.: akinek növendékei 
jól szerepelnek a különféle országos, területi, megyei tanulmányi versenyeken, 

3. hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozva, képes azokat felzárkóztatni, s az átlagosnak megfelelő vagy 
annál magasabb szintű tanulmányi eredményt elérni, 

4. osztályfőnöki nevelőmunkájában, közösségteremtő tevékenységében eredményes (pl.: közvetlen 
kapcsolatot tart fenn a családokkal a tanulók nevelése érdekében, sikeres tevékenységet folytat a 
tanulók pályaválasztásának előkészítésében, stb., minden tanévben 1. osztályos és 8. osztályos 
osztályfőnök), 

5. részt vállal  a tanulók évközi szabadidős, illetve sport tevékenységének szervezésében és 
lebonyolításában (pl.: sportversenyekre való felkészítés és kísérés), 

6. testvériskolai kapcsolatok ápolása, 
7. kulturális programok szervezése, 
8. szerepet vállal a tanulók táboroztatásában, turisztikai feladatokban, szabadidős tevékenységek 

szervezésében. 

16. A TANKÖNYVRENDELÉS RENDJE 

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. 

törvény 14. §-a - a tankönyvtörvény módosításával - létrehozza és a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezeti 

a tankönyvellátás új rendszerét. A tankönyvtörvény módosított 4. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 

„tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, 

valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a 

Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a továbbiakban: 

Könyvtárellátó) keresztül lát el.”  

Jogszabályi háttér:  

•A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

•A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

•16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

A cél egyrészt az, hogy a tankönyvellátás egységesítésével kizárólag oktatási-szakmai szempontok 

alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és megrendelése, másrészt az, hogy a tankönyvbeszerzés 

átláthatósága növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a 

tankönyvellátással járó kiadások.  

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész 

tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek, ennek megszervezése az iskola feladata. 

Az iskolai tankönyvrendelés megszervezéséért az intézmény igazgatója és az általa megbízott tankönyvfelelős 

felel. Az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvkiosztás bonyolításában az osztályfőnökök is tevékenyen részt 

vesznek. 

Az iskola helyi tanterve alapján a szakmai munkaközösségek minden év január 15-ig választják ki a 

tantárgyanként egységes tankönyveket. A munkaközösségek indokolt esetben módosíthatják 

tankönyvválasztásukat a felmenő rendszer figyelembevételével. Az iskolai tankönyvrendelés összeállítása után a 

következő tanévre vonatkozó változtatások nem lehetségesek. 

Az iskolai tankönyvrendeléshez, tartós tankönyvvé nyilvánításhoz ki kell kérni a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat véleményét. 



 

 

Az iskolai tankönyvtámogatás rendszere 

A normatív tankönyvtámogatás összegének felhasználása: 

• tartós tankönyvre, kötelező és ajánlott olvasmányokra fordított rész (min. 25%), 

• ingyenes tankönyvre jogosult tanulók részére nyújtott támogatás, 

• a szociálisan rászoruló tanulóknak nyújtott támogatás, 

• tanulói alaptámogatás. 

A tankönyvtámogatás összegének felosztása minden tanévben az éves központi költségvetésben 

meghatározott normatíva, ill. az iskolában szociálisan rászorulók felmérésének figyelembevételével készül el, 

melyet véleményez a szülői közösség és a diákönkormányzat.  

A tartós használatba adással a tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a szokásos 

használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve 

a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató – 

a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban állapítja meg. 

A tankönyvfelelős megbízása, feladatai 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért a tankönyvfelelős közreműködésével az 

igazgató a felelős. Munkáját részben munkaköri feladatként, részben megbízásos formában látja el. A 

tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az iskolától – a következő 

tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni és részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

Részletes feladatait az intézmény tankönyvellátási rendje határozza meg. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé. 

2. Az iskolai könyvtár igénybevételének, működésének szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6/C. § (2) 

bekezdése alapján az SZMSZ-ben kell meghatározni. 

A könyvtárra vonatkozó szabályok külön mellékletként csatolásra kerülnek. 

3. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés feltételeit: 

 mivel nincs kollektív szerződés, ezért a közoktatásról szóló törvény 118. § (10) bekezdése alapján a 

SZMSZ-ben kell szabályozni. 

 A szabályozást az SZMSZ melléklete tartalmazza. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

1. A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

• A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,  

• A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

• A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

• A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről, 

• A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

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

• 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek 

megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, 

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 

• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról módosításáról, 

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

követelményeiről, 

• 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, 

• Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

• A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

• A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 

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

intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 

• 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet, 

• A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM 

rendelet, 

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

• A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 
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2. sz. melléklet 

2. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

Jogszabályi háttér 

Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

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

intézmények névhasználatáról, 

• 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint 

• az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. 

A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 

A könyvtár a nagyberki Szász Endre Általános Iskola szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről a 

Kaposvári Tankerületi Központ gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a 

fenntartó közösen vállal felelősséget. 

Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület és a diákközösségek 

javaslatainak meghallgatásával. 

A könyvtár feladatai 

Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja. A gyűjteményre épülő szolgáltatásaival az 

iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola alkalmazottai és 

tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat. A nevelőtestület aktív 

közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások 

kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítását. A pedagógusok alapvető pedagógiai, 

szakirodalmi és információs tájékoztatására törekszik, ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú 

szolgáltatásait. 

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 

A gyűjtőkörre vonatkozó szabályzat a 3. számú mellékletben található. Az iskolai könyvtár a középiskola 

követelményeinek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. Az állomány vétel, 

ajándék, csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó a költségvetésben előre 

megtervezetten, folyamatosan biztosítja. A fenntartó hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges 

eszközökről és a szociális feltételekről. 

Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, nyomtatványok beszerzése 

az iskola költségvetésében biztosított összegekből a könyvtáros tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a 

gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi az 

igazgató, a nevelőtestület, a diákközösségek javaslatait és az iskola könyvtári környezetének állományi 

adottságait. 

 

 

 

 



 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok. 

• Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető állomány. Raktári rendjük: 

szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben, ezen belül betűrendben. 

•  Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek tékázva. 

• Audiovizuális dokumentumok. Raktári rendjük: külön egységként dokumentumtípusonként folyószámos 

elhelyezéssel. 

Az állomány nyilvántartása 

A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó, tartós megőrzésére szánt dokumentumokat 6 napon belül állományba 

kell venni. 

A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme 

Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, 

a fölöslegessé és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló 

rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat is. 

Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon pótolhatja: 

• a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével, 

• a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével, 

• a dokumentum másolási értékének megtérítésével, 

• a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével. 

A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok készülnek: 

• raktári katalógus, 

• alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus, 

• csoportképzéses szakkatalógus. 

Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll. 

A könyvtár használóinak köre: 

• az iskola tanulói, 

• az iskola nevelőtestülete és nem pedagógus dolgozói.  

Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi kölcsönzés útján vehetik 

igénybe az iskolai könyvtárat. A könyvtár biztosítja a számítógépes informatikai szolgáltatásokat is a könyvtárt 

használók körében. Az iskolai könyvtáron keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához 

szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint az informatikai 

eszközöket igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként előzetesen egyeztetik a könyvtárossal. 



 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-

nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni 

és csoportos helyben használatát, valamint a csak helyben használható dokumentumok kivételével a 

kölcsönzését. Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához 

szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segíti az iskolai munkához, a különböző 

versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez. 

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák 

kialakításában, előkészítésében. A tanulói aktivitásra építve öntevékeny könyvtári közösségeket szervez és 

működtet. Könyvtári kölcsönzés keretében a saját gyűjteményben nem található dokumentumokat (a felmerülő 

költségek térítése esetén) más könyvtáraktól átkéri, illetve a hozzá érkező hasonló kérdéseket kielégíti. 

Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. Gondoskodik az állomány 

védelméről, szakmai rendjéről. 

Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait. Köteles rendezni tartozását az iskolával történő 

jogviszony megszűnése előtt. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait, azok igénybevételével összefüggő részletes 

szabályokat a 4. számú melléklet, a könyvtáros tanár feladatait a 4. és az 5. számú melléklet tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzata szerint kell eljárni. Az 

iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, 

feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 



 

3. sz. melléklet 

3. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 

 

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület véleményének 

kikérésével az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi. 

Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár funkciórendszerét, az iskola 

vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait, a beszerzési példányszámok meghatározásánál pedig az 

ellátandó tanulók, tanárok számát. 

Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az iskola nevelési-oktatási céljai, és azok tartalma határozza meg. A könyvtár 

elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtő 

körébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a segédkönyveket, a helyi tantervekben 

meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő 

és szépirodalmat, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakirodalmat, tanítás-tanulást segítő nem nyomtatott 

ismerethordozókat. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtő körbe 

sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismerethordozók gyűjtését csak 

részlegesen vállalhatja. 

A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak is. Az iskolai könyvtár 

gyűjtőköre formai oldalról: 

• Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika. 

• Audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok. 

• Egyéb információhordozók. 

A beszerzés forrásai: 

• Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik. 

• Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok. 

A gyűjtés szintje és mértéke: 

• Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott irodalmat, munkáltató 

eszközként használatos műveket. 

• A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi teljességgel, de 

válogatással kell gyűjteni. 

• Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható tudományterületek 

enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő írók, költők válogatott művei, antológiák, 

gyűjteményes kötetek beszerzése az elsődleges. 

• Az iskolai könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak irodalmát gyűjti. 



 

Szépirodalom 

A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: teljesség igényével. 

Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: kiemelten. 

A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: teljességgel. 

A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással. 

Tematikus antológiák: válogatással. 

Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással. 

Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással. 

Szakirodalom 

A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva. 

A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti és történeti 

összefoglalói alapszinten: válogatva. 

A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti és történeti 

összefoglalói középszinten: teljességgel. 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató alapszintű 

szakirányú segédkönyvek alapszinten: válogatva. 

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató alap- és 

középszintű szakirányú segédkönyvek középszinten: teljességgel. 

A tantárgyak, szaktárgyak alapszintű történeti összefoglalói alapszinten: válogatva. 

Munkáltató eszközként használatos alapszintű ismeretközlő irodalom alapszinten: válogatva. 

A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irodalom: válogatva. 

Az iskola érvényben lévő tantervei, tankönyvei: teljességgel. 

Az iskola oktatási segédletei: teljességgel. 

A tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek: erősen válogatva. 

Helytörténeti művek: válogatva. 

Pedagógiai gyűjtemény 

Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést segítő 

pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, neveléselméleti kézikönyvek, neveléstörténeti összefoglalások, 

a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi életre való neveléssel, értelmi neveléssel, személyiségformálással 

kapcsolatos munkák, tantárgyi módszertani segédkönyvek), a pedagógia határtudományai közül az alapvető 

pszichológiai irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia, statisztika, jog irodalmát enciklopédikus szinten. 

 

 

 

 

 

 



 

Könyvtáros segédkönyvtára 

A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett: 

• Válogatva gyűjtött: az általános bibliográfiák, szakbibliográfiák, kiadók és könyvkereskedői katalógusok; 

a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, katalógusszerkesztés szabályai; a könyvtárat érintő 

jogszabályok, irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok. 

• Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, MPI iskolai könyvtárakkal 

kapcsolatos módszertani kiadványok. 

Hivatali segédkönyvtár 

Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb 

kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. 

Periodika gyűjtemény 

A tanulás-tanítás folyamatában felhasználható napilapok, tudományos folyóiratok, anyanyelvi művelődést segítő 

periodikumok, pedagógiai hetilapok, folyóiratok, tantárgyak módszertani folyóiratai, könyvtári szakmai folyóiratok. 

Audiovizuális gyűjtemény 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő dokumentumok 

beszerzése fokozottan ajánlott. 

 

 

 



 

4. sz. melléklet 

4. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet. A beiratkozás díjtalan, a könyvtári 

tagság megújítása tanévenként szükséges. A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott tagok használhatják. 

A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

Az állományból egy-egy alkalommal maximum 5 kötet kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzési idő egyszer 

meghosszabbítható. 

A könyvek a tanév végéig kölcsönözhetők. 

A dokumentumok közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, periodikumok, nem 

nyomtatott dokumentumok. 

A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára kikölcsönözhetik. 

Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése előtt köteles 

rendezni. 

Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után maximum 15 nappal 

írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére. A változásokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. 

A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár ajtajára. 

Nyitva tartás időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, a könyvtárhasználati órák és 

egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek tervezésében, szervezésében a könyvtáros tanár a 

szaktanárokkal együtt vesz részt. 

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. 

A könyvtáros tanár segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalomkutatásában. 

Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést. 

A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről. A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. 

A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel 

elégítheti ki. A felmerülő költségek az olvasót terhelik. 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben. A letéti állományt szeptember elején veszik át 

és tanév végén adják vissza a megbízott tanárok, akik az átvett állományért anyagi felelősséggel is tartoznak. A 

letéti állomány nem kölcsönözhető. 

Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a műnek egy másik, 

kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó a könyv mindenkori 

beszerzési költségét köteles megtéríteni. Végső esetben a könyvtár a megrongált, illetve elveszett 

dokumentummal egyenértékű dokumentumot is elfogadhat. 

Az igazgatóhelyettes feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése előtt ellenőrizze az érintett 

személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.  



 

5. sz. melléklet 

5. TANKÖNYVTÁRI ÉS TARTÓS TANKÖNYVEK SZABÁLYZATA 

A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési szabályzatában meghatározottak szerint 

az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából 

származó értékcsökkenést. 

A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig vehetik igénybe. 

A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket. 

Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 

Kártérítés 

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

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható a 

tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható állapotban legyen.  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú 

tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Ennek lehetőségei: 

• ugyanolyan könyv beszerzése, 

• anyagi kártérítés. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az 

igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul 

nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

• az első év végén a tankönyv árának 75 %-át, 

• a második év végén a tankönyv árának 50 %-át, 

• a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési 

kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az 

igazgató hatásköre. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, 

feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 



 

6. sz. melléklet 

6. BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

Érvényes: 2013.január 1-től 

 

I. Az intézmény bélyegzői 

a) körbélyegző  

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az igazgató vagy a 

helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes aláírásával érvényes. 

Használatára jogosultak: 

• intézményvezető 

• intézményvezető helyettes, az intézményvezető helyettesítése esetén 

• iskolatitkár, a munkaköri leírásában szereplő esetekben 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: Lőrincz-Könczöl Anett iskolatitkár. 

b) fejbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az intézmény válaszlevelein és a borítékon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

•  az intézményvezető 

•  az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: Lőrincz-Könczöl Anett iskolatitkár. 

c) iktatóbélyegző 

(a bélyegző lenyomata) 

Használata: az iktatott leveleken és dokumentumokon, az Iratkezelési szabályzat szerint. 

Használatára jogosultak: 

•  az intézményvezető 

•  az iskolatitkár 

Őrzési hely: az intézmény titkársága. 

Az őrzéssel megbízott személy: Lőrincz-Könczöl Anett iskolatitkár. 

 

 

 



 

II. A bélyegzők kezelésének szabályai 

A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az intézményvezető dönt. 

A használaton kívüli bélyegzőket az iskola titkárságán a lemezszekrényben elzárva kell tartani. Felelős az 

iskolatitkár. 

Az érvényes bélyegzőkről az iskolatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

1. A bélyegző lenyomatát. 

2. A bélyegző sorszámát (amennyiben van). 

3. A bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását. 

4. A bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját. 

 

Az iskola hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők használhatók.  

A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, adatváltozás vagy egyéb ok miatt 

tovább nem használható.  

A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett vagy eltulajdonították. Amennyiben a pótlás után 

az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.  

A selejtezést az iskolatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a bélyegzőt fizikailag használatra 

alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az iskolatitkár és a 

jelenlévő tanú ír alá. A jegyzőkönyvet csatolni kell a nyilvántartó laphoz. 

 

Dátum: 

 

    

 ……………………………. 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. sz. melléklet 

7. MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA 

Név:                        Adóazonosító:   

Közalkalmazotti osztály:    Közalkalmazotti kulcsszám:  

Munkahely (szervezeti egység neve):     

Beosztás (munkakör megnevezése) :      

Cél:  

Kötelező órák száma:     

Előírt szakképzettség: 

iskolai végzettség:        szakképzettség:  

gyakorlati idő:                                 egyéb (pl. nyelvtudás):   

Függelmi felettese (beosztás megnevezése):     

Közvetlen felettese (beosztás megnevezése):     

Elvárt ismeretek:   

Szükséges képességek:  

Személyi tulajdonságok 

Egyéni feladatok:  Melléklet részletesen tartalmazza. 

 
A munkaköri leírást kiadta 
 
       …………………………………… 

               munkáltató 

N a g y b e r k i, ………………………….. 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és megtartásáért felelősséget vállalok. 

 

      ……………………………………          

                                             munkavállaló 

N a g y b e r k i, …………………………… 

M E L L É K L E T 

Kötelességek:  

  Jogkör, hatáskör: 

  Munkaköri kapcsolatok: 

  Felelősségi kör: 

 

Dátum:      

  ……………………………. 

intézményvezető 

 



 

8. sz. melléklet 

8. OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖRI LEÍRÁS  

 

Osztályfőnöki felelősségek: 

• Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rendszer 

szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az iskolai 

dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

• Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rendszerét. 

• Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi 

dokumentumok pontos vezetéséért. 

• Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási 

terv/tanmenet. 

• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért.  

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

• Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

• Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményvezetőnek vagy 

helyettesének. 

 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):  

I. Adminisztrációs jellegű feladatok.  

 

• A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, statisztikai adatokat 

szolgáltat. 

• Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

• A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, sorszám) hetente 

történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén az iskolavezetés értesítése). 

• Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése. 

• 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 esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

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

üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

• Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb módon értesíti a 

szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

• Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teendőit.  

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a 

menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat. 

• Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

• Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással vagy egyéb úton 

történő tudomásulvételét. 

• Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulókról.  



 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget 

nyújt számukra. 

• Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait 

a tanártársai elé terjeszti. 

• Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket.  

• Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

 

II. Irányító, vezető jellegű feladatok:  

 

• Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatáskörébe utal. 

• A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát tart. Az 

osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka kiemelt színtere az osztály 

éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a tanulók tanulmányi eredményeinek a 

nyomon követése mellett, évente több alkalommal, változó tematikával, releváns 

társadalmi témákat is érintve saját maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart. 

• Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismerésére, egyéni 

fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, önkormányzó képességük 

fejlesztésére. 

• Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását.  

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

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira. 

• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

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

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

• Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 

szabadidős foglalkozásait. 

• Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói számára. Ezek tervéről, 

programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy/és helyettesét, valamint 

a szülőket. 

• Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és a 

rendezvényeken. 

• Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatáskörében is 

jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

• Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményezhet.  

• A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

 

 

III. Szervező, összehangoló jellegű feladatok:  

 

• Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben 

elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 



 

• Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési folyamat 

tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő eszközként használja (pl. iskolai 

alapítvány). 

• Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt annak 

szervezésében, tervezésében, irányításában. 

• Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban lemaradók 

felzárkóztatását. 

• Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására.  

• A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diagnosztikai 

eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javaslatát az osztályban tanító 

pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő 

tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. logopédus, pszichológus, 

gyógytestnevelő, stb.). 

• A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégával, gondoskodik számukra 

szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 

• Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén részt vesz 

esetmegbeszéléseken. 

• Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja óráikat.  

• Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.  

• Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító tanárokat és az 

érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

• Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

• A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve fogadóórát tart. 

• Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, tanácsot ad és segítséget 

nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az életpálya -kompetenciákat. 

• A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy helyettesét. 

• Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a szülőkkel. 

• Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, 

megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók 

fejlesztésére vonatkozóan. 

• Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

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

tanuló kárára. 

• Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában. 

• Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.  

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

feladataira. 

 

 

9. sz. melléklet 

9. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 



 

Iratkezelési szabályzat:Az iratok biztonságos átvételét, feldolgozását, kiadványozását, rendszerezését, nyilvántartását, 

irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza A  iratkezelésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak 

szerint szabályozom 

1. Az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak 
 

Az iratkezelés: 

- az iskolába érkező beadványok és egyéb küldemények, vagy az itt keletkező iratok átvétele, illetékesség szerinti elosztása, 

iktatása, nyilvántartása; 

- a kiadványok és egyéb iratok tisztázása, (leírása, sokszorosítása), továbbítása, postára adása, kézbesítése; 

- az irattározás, irattári kezelés, megőrzés; 

- a selejtezés és a levéltárnak való átadás. 

 Iktatás: 

az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során 

az érkezett, illetve a saját kelteztetésű iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző 

lenyomat rovatait; 

elektronikus irat esetében az iktató képernyő rovatait töltik 

Iktatókönyv: 

a szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok 

(beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, 

évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. 

Irat: 

„Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat – a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat 

kivételével-amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagban, és 

bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett.” (1995. évi LXVI. törvény ) 

Elektronikus irat: 

számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített –elektronikus úton érkezett, illetve továbbított 

irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. 

 Számítástechnikai adathordozó: 

számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló adathordozó (mágnesszalag, hajlékony és merev lemez, CD stb.), amely 

az adatok nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 

Elektronikus iratkezelés: 

valamint az elektronikus irattovábbítás esetén– a számítógépes programba építve tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat, 

valamint a hitelesítés rendjét és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Irattári anyag: 

Az intézmény és jogelődei működése során keletkezett, az intézmény irattárába tartozó iratok és az azokhoz kapcsolódó 

mellékletek. 

Levéltári anyag: 

Minden olyan gazdasági, társadalmi, politikai, jogi tudományos, műszaki, kulturális, 

oktatási, nevelési, vagy egyéb irat, melyre az ügyvitelnek már nincs szüksége. 

 Adat: Az 1993.évi LXIX törvény 2003. évi LXV. oktatási törvény 2.számú mellékletben felsorolt„ a közoktatási 

intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 

adatok”. 

2. Az iratkezelést ellátó dolgozók feladatai 



 

Igazgató 

- elkészíti és kiadja az iskola iratkezelési szabályzatát; 

- jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; 

- jogosult kiadványozni; 

- kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét. 

Általános igazgatóhelyettes 

- ellenőrzi, hogy az iskolában az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai szerint 

történjen; 

- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásaira az iratkezelési szabályzat módosítása 

végett felhívja az igazgató figyelmét; 

- az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; 

- az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit; 

- irányítja és ellenőrzi az ügyvitelszervező munkáját; 

- előkészíti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását. 

Iskolatitkár 

- köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat előírásai alapján végezni; 

- köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni; 

- a küldemények átvétele; 

- az esetleges iratok csatolása; 

- az iratok belső továbbítása az igazgatóhoz, hiányzása esetén az igazgatóhelyetteshez  

- a kiadványok tisztázása, sokszorosítása; 

- a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése 

- a határidős iratok kezelése és nyilvántartása; 

- az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése; 

- az irattár kezelése, rendezése; 

- az irattári jegyzékek készítése; 

- közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál. 

3. Az iratok átvétele és felbontása 

- Az iskolába érkező küldemények postai átvételére az igazgató; az általános igazgatóhelyettes; az iskolatitkár jogosult. Az 

iskolatitkár köteles az átvett iratot az igazgatónak azonnal továbbítani. 

- Az iskolának személyesen benyújtott iratok átvételére az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese jogosult. A személyesen 

benyújtott iratok átvételét kérelemre igazolni kell. 

- Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az iskolát illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez 

eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni. 

- Ha az irat burkolata sérülten, vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá kell írnia a „Sérülten érkezett”, illetve 

„Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia. 

- Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői 

munkaközösség részére érkezett leveleket. 

- A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, a címzettnek haladéktalanul vissza 

kell juttatnia az igazgató, vagy helyettese részére. 

- A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje 

alapján megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz. 



 

- A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne levő iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az 

iraton feltüntetett és a ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell vezetni, és erről a 

küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell. 

- Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van mellékelve, ezt az iratra fel kell jegyezni. 

- A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani. A küldeményt felbontó dolgozónak a borítékra rá 

kell vezetnie a téves felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen felbontott küldeményt 

haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez. 

- Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a küldemény névtelen levél; illetve ha a feladás 

időpontjához jogkövetkezmény fűződik (fellebbezés, bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felülbírálati kérelem, 

törvényességi kérelem, stb.), a borítékot az irathoz csatolni kell, és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett jelezni 

kell. 

- Sürgősség kezelése: A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani kell az 

igazgatóhoz, vagy az igazgatóhelyetteshez. 

- Elektronikus úton, e-mailen érkező információt, levelet, utasítást,  beérkező levélként kell kezelni. 

4. Az iratokkal kapcsolatos ügyintézés 
 

A küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézését az iskolatitkár köteles elvégezni. 

Az iskolatitkár az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük figyelembevételével köteles elintézni. 

Az ügyintézés határideje: 

- a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 30 nap; 

- az iskola működésével kapcsolatos ügyekben az iskola igazgatója dönt a határidőről. Amennyiben az igazgató másképp 

nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az iktatás napjától számított 30 nap. 

- Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a beszélgetés, elintézés időpontját, a beszélgető 

partner nevét, beosztását az ügyintézés eredményét az iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia. 

- Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot – az esetleg kiadványozásra szánt kézirattal 

együtt – az ügyintéző köteles visszajuttatni az igazgatóhoz, vagy az igazgatóhelyetteshez. Az iratok iktatását az 

igazgatóhelyettes végzi. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiadványozás 

A kiadvány az iskolai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény stb. számára készült hivatalos irat. 

- Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadványt. 

- Hivatalos irat az iskolában csak kiadványozási joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet. Iskolánkban 

kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású dolgozók rendelkeznek: 

- igazgató: minden irat esetében; 

- általános igazgatóhelyettes:  

- minden irat esetében az igazgató távolléte esetén; 

- önállóan is a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok esetében; 



 

- A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat. Ilyen esetben az iraton a 

kiadványozó neve után „s.k.” jelzést kell tenni, és az iratra „A kiadvány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az ügyintézőnek 

ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

- Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének lenyomatával is. 

A kiadványok továbbítása 

─ a kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár készíti el. A borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel 

kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is. 

─ a kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az ügyintézőnek kell utasítást adnia. 

─ a küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 

─ a küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel vagy elektronikus úton. 

A továbbítás az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik, vagy elektronikus úton elektronikus 

aláírással ellátva. 

6. Az iskola hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei 
 

- A kiadvány bal felső részén: az iskola logoja, megnevezése, címe, telefonszáma, e-mail címe. 

- A kiadvány jobb felső részén: 

- az ügy iktatószáma; 

- az ügyintéző neve; 

- az ügy tárgya; 

- a hivatkozási szám vagy jelzés; a mellékletek darabszáma. 

- A kiadvány címzettje 

- A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is). 

- Keltezés 

- Aláírás 

- Az aláíró neve, hivatali beosztása 

- Eredeti iraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata 

- Az „s.k.” jelzés esetén a hitelesítés 

 

 

 

 

7. A kiadványok továbbítása. 

- A kiadványokhoz a borítékon a postai előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is. 

- A kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik, az ügyintézőnek kell utasítást adnia. 

- A küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős. 

- A küldemények továbbítása történhet: 

- postai úton, vagy 

- kézbesítővel. 

- A továbbítás mindkét esetben az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik. 

8. Az iktatás 

- Az iskola iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az iskola igazgatója által hitelesített 

iktatókönyvbe kell rögzíteni. 



 

- Az iktatás az iratok beérkezésének, illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés napján. 

- A küldeményeket felbontó vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az 

igazgatónak, hiányzása esetén a helyettesnek iktatás céljából bemutatni. 

- Iktatni kell: az iskolába érkezett és azon belül keletkezett iratokat. 

- Nem kell iktatni: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú kiadványokat, valamint olyan iratokat, amelyről a 

vonatkozó rendelkezések értelmében külön nyilvántartást kell vezetni (pl. könyvelési bizonylatok, számlák). 

Iktatáskor az iratra az alábbiak feltüntetése kötelező: 

- az iktatás dátuma 

- az iktatószám 

- a mellékletek száma 

Ezzel egy időben, a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is be kell jegyezni: 

- a sorszámot 

- az iktatás idejét 

- a beküldő nevét és ügyiratszámát 

- az ügy tárgyát 

- a mellékletek számát 

- Az iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári évenként újra kezdődik. Az év utolsó 

munkanapján az iktatókönyvet a felhasznált utolsó sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámának 

feltüntetésével, a körbélyegző lenyomatával és az igazgató aláírásával le kell zárni. 

- Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

- Téves iktatás (vagy üresen hagyott iktatószám) esetén a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. - -- Érvénytelenített 

iktatószámot újból kiadni nem szabad. 

 

 

 

- Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható maradjon, és fölé kell írni a 

helyes adatot. 

- Az iktatókönyv egy-egy sorszámára csak egy ügyet szabad iktatni. 

- Ha az ügyben az iskola iktatott már iratot, azt az iktatónak csatolni kell az utóbb beérkezett irathoz, és ezeket együtt az 

alapszámon (az első iktatási számon) kell kezelni. 

- Ha egy ügyben több éven át keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az 

előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz. 

- Az igazgató engedélye alapján gyűjtőszámon lehet iktatni az azonos tárgykörű, az év folyamán többször előforduló 

ügyeket. 

- Ha az iratok száma egy naptári évben meghaladja a százat, évenként név- és tárgymutatót kell vezetni. A név- és 

tárgymutatóban az ügyeket a lényegüket kifejező egy, vagy több címszó – név, tárgy, hely, intézmény – alapján kell 

nyilvántartani. 

9. Az irattározás rendje  

- Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak haladéktalanul el kell helyeznie az irattárban. 



 

- Az irattári őrzés idejét az irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől 

kell számítni 

- Az irattárba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amelynek kiadványai továbbításra kerültek a címzetthez, és határidős 

kezelést már nem igényelnek. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 

- Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. 

- Az iskola három évnél nem régebbi iratait a kézi irattárban kell kezelni. A kézi irattárban az iratokat évek, ezen belül pedig 

az iktatószámok sorrendjében kell őrizni. A kézi irattár helye az iskola igazgatóhelyettesi és iskolatitkári irodája. 

- Három év elteltével az ügyiratokat az irattárban az irattári terv tételszámai szerint történő csoportosításban, ezen belül a 

sorszámok, illetve az alapszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. 

- Az irattárban elhelyezett iratokat hivatalos használatra az ügyintézőnek legfeljebb 30 napra, az irattári kölcsönzési füzetbe 

bejegyezve, és elismervény ellenében lehet átadni. Az elismervényt az irattárban az irat helyére kell tenni. 

- Az irattárban kezelt iratról másolat kiadását csak az iskola kiadványozási joggal felruházott vezető beosztású dolgozója 

engedélyezheti. 

10. Az iratok selejtezése, levéltári átadása. 

- Az irattár anyagát ötévenként egyszer selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni, és ki kell választani azokat az irattári 

tételeket, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt. 

- Az iratselejtezés időpontját a selejtezés megkezdése előtt 30 nappal az illetékes Tolna megyei levéltárnak írásban be kell 

jelenteni. A selejtezés az illetékes levéltár hozzájárulása, illetőleg a bejelentéstől számított 30 nap letelte után kezdhető meg. 

- Az iratselejtezés alkalmával 3 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

 

 

 

 

 

- hol és mikor készült a jegyzőkönyv; 

- mely évfolyam anyagát érinti a selejtezés; 

- mely tételek kerültek selejtezésre, illetőleg a tételekből mely iratok lettek visszatartva; 

- milyen mennyiségű (kg.) irat került kiselejtezésre; 

- kik végezték és kik ellenőrizték a selejtezést. 

- A selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni a levéltárnak. A kiselejtezett iratok megsemmisítésére, 

értékesítésére csak a levéltárnak a visszaküldött jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor. 

- A ki nem selejtezhető iratokat ötven év után az illetékes Tolna megyei levéltárnak kell átadni. 

11. A tanügyi nyilvántartások 

A tanügyi nyilvántartások formái 

a.) A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 

─ Az iskolába felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a tanköteles tanulók iskolai 

nyilvántartására is szolgál. A beírási naplót az igazgató helyettes tölti ki 



 

─ A gyermekeket, a tanulót akkor lehet felvételi és mulasztási naplóból, illetve a beírási naplóból törölni, ha a tanulói 

jogviszony megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. 

- Ha a gyermek SNI-s, akkor a felvételi naplóban illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a véleményt kiállító szakértő és 

rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját 

b.) A felülvizsgálati napló  

─ A tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási 

naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót, stb.) vezet. A foglalkozási naplót az iskolai nevelés és oktatás nyelvén kell 

vezetni. 

c.) A törzslap 

─ Az iskola a tanulókról – a felvételt követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot (a továbbiakban: törzslap) állít ki. A 

törzslap csak a közoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában 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 iskola nevét, címét és az OM azonosítót. 

─ Ha a tanuló SNI-s,  a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértő és rehabilitációs bizottság nevét, címét, 

a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. 

─ A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett póttörzslapot kell kiállítani.  

d.) 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 tanuló által elvégzett évfolyamokról év végi 

bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az OM azonosítót.  

─ Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap) alapján másolat állítható ki. A 

másolatért 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. 

e.) A tantárgyfelosztás és órarend 

─ Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának (foglalkozási idejének), a kötelező 

óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. 

─ A tantárgyfelosztást az iskola igazgatója - a nevelőtestület véleményének kikérésével – hagyja jóvá.  

─ A tantárgyfelosztás alapján készített órabeosztási lap a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét tartalmazza. 

f.) Jegyzőkönyv 

─ Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a jogszabály előírja, továbbá ha nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, szakmai 

munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény működésére, a gyermekekre, a tanulókra. vagy a nevelő-oktató munkára 

vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény 

indokolja, s 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 írja alá. 

A tanügyi nyilvántartások vezetése 

─ A pedagógus csak 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 iskola igazgatója 

által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a pedagógus és iskolatitkár 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. 

─ Névváltoztatás 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  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 igazgató 

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 

a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról 

az elrontott és megsemmisült bizonyítványokról 

 A tanulói jogviszony és az iskolatátogatás igazolására vonatkozó nyomtatványok kezelése 

─ Tanulói jogviszony az intézménybe történő beiratkozáskor jön létre és egy másik intézménybe történő távozáskor szűnik 

meg. 

─ A tanulói jogviszony változását a KIR rendszerbe azonnal be kell jelenteni. 

─ Beiratkozáskor a tanuló „Értesítés beiratkozásról” című nyomtatványt kap, melyen az igazgatója igazolja, hogy a tanuló az 

intézménybe beiratkozott. 



 

─ A tanuló előző, elsősök esetében a körzet szerinti iskolája az „Értesítés iskolaváltoztatásról” című nyomtatványon 

igazolja, hogy a tanulót saját nyilvántartásából törölte. 

─ Ha egy tanuló távozik az iskolából, az új iskola „Értesítés beiratkozásról” című nyomtatványon igazolja, hogy a tanulót 

felvette. Ekkor az iskola kiállítja és átadja a tanuló gondviselőjének az „Értesítés iskolaváltoztatásról” című nyomtatványt. 

─ A kiadott - kapott igazolásokról („Értesítés iskolaváltoztatásról”- „Értesítés beiratkozásról”) az iskola külön, naprakész 

nyilvántartást vezet. 

─ Az iskola a szülő/gondviselő kérésére iskolalátogatási igazolást ad ki az arra rendszeresített (A. Tü. 1016 sz.) 

nyomtatványon. 

─ Az iskolalátogatási igazolás iktatószámmal kerül kiadásra. 

─ Az igazolást az intézményvezető vagy helyettese hitelesíti aláírásával. 

 Az iskolák által alkalmazandó záradékok 

─ Felvéve, átvéve a(z) ……………….. számú határozattal áthelyezve a(z) (iskola címe) 

………………. iskolába. 

─ Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül, tanulmányait az első évfolyamon 

folytathatja.  

─ 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. 

 

 

 

─ ………….. tantárgy …..évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők 

szerint:………………………. 

─ Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól a 200…/200…tanévben felmentve..……….. miatt. 

─ Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) 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. 

─ ………………….. tantárgyból javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán ………………… 



 

tantárgyból …………… osztályzatot kapott ………….. évfolyamra léphet. 

─ A …………. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti. 

─ A javítóvizsgán …………………. tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

Évfolyamot ismételni köteles. 

─ …………...tantárgyból ………-án osztályozó vizsgát tett. 

─ Osztályozó vizsgát tett. 

─ …………….. tantárgy alól ……………….. okból felmentve. 

─ ……………... 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. 

─ ……………………. szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. 

─ Tanulmányait ………………………… okból megszakította, 

─ A tanulói jogviszonya: 

kimaradással, 

…………… óra igazolatlan mulasztása miatt, 

egészségügyi alkalmasság miatt, 

térítési díj, tandíjfizetési hátralék miatt, 

 

 

 

…………………. iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. 

─ ………………………….. fegyelmező intézkedésben részesült. 

─ ………………………….. fegyelmi büntetésben részesült.  

─ A büntetés végrehajtása . ………..- ig felfüggesztve. 

─ Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén: 

A tanuló ………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. 

A tanuló ismételt…………… óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. 

─ Tankötelezettség 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 bizonyítványmásolatot 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. 

─ A haladási és mulasztási naplót …………………….. tanítási nappal (órával) lezártam. 

─ Az értékelő naplót ………..azaz………….(betűvel) beírt, …….azaz……..(betűvel) osztályozott tanulóval lezártam. 

Az oktatási intézményekben kötelezően használt nyomtatványok jegyzéke 

─ Beírási napló 

─ Bizonyítvány  

─ Diákigazolvány 

─ Ellenőrző 

─ Javítóvizsga jegyzőkönyv 

─ Jegyzőkönyv a vizsgához 

─ Órarend 

 

 

 

─ Összesítés a vizsgát tett tanulókról 

─ Osztálynapló (csoportnapló) 

─ Osztályozóív a vizsgához 

─ Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

─ Sportnapló 

─ Tantárgyfelosztás 

─ Törzslap külív (volt anyakönyvi külív és törzslap) 

─ Továbbtanulók nyilvántartása 

─ Értesítés iskolaváltoztatásról (távozás) 

─ Értesítés beiratkozásról 

─ Iskolalátogatási igazolás  

─ Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről 

─ Nyilvántartás a tanuló – és gyermekbalesetekről 

─ Egyéni foglalkozási napló 

 



 

AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI TERVE 

[A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklete szerint] 

 

 

Irattári  

tétel-

szám 

 

Ügykör megnevezése 

 

Őrzési idő (év) 

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek 

1.  Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés Nem 

selejtezhető 

2.  Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Nem 

selejtezhető 

3.  Személyzeti, bér- és munkaügy 50 

4.  Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, 

baleseti jegyzőkönyvek 

10 

5.  Fenntartói irányítás 10 

6.  Szakmai ellenőrzés 10 

7.  Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 

8.  Belső szabályzatok 10 

9.  Polgári védelem 10 

10.  Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 

11.  Panaszügyek 5 

1.1.1.1. Nevelési-oktatási ügyek 

12.  Nevelési-oktatási kísérletek, újítások 10 

13.  Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók Nem 

selejtezhető 

14.  Felvétel, átvétel 20 

15.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 

16.  Naplók 5 

17.  Diákönkormányzat szervezése, működése 

(amennyiben van diákönkormányzat) 

5 

18.  Pedagógiai szakmai szolgáltatás, továbbképzés 5 

19.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, 

működése (amennyiben van szülői munkaközösség, 

iskolaszék) 

5 



 

20.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és 

ajánlások 

5 

21.  Oktatás-képzés, rendezvények szervezése 5 

22.  Vizsgajegyzőkönyvek 5 

23.  Tantárgyfelosztás 5 

24.  Kapcsolattartási ügyek 5 

25.  Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 

26.  Nevelési és pedagógiai program;  

Minőségirányítási program 

Környezeti nevelési program 

Nem 

selejtezhető 

1.1.1.2. Gazdasági ügyek 

27.  Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, 

épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi 

engedélyek 

Határidő 

nélküli 

28.   Társadalombiztosítás 50 

29.   Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, 

vagyonnyilvántartás, selejtezés 

10 

30.   Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, 

könyvelési bizonylatok 

5 

31.   A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési 

díjak 

5 

32.    

 



 

10. sz. melléklet 

10. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 

A Szász Endre Általános Iskola adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos jogszabályokon 

alapul, melynek alapelvei a következők: 

Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért, hozzáférhetőségéért, 

jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az intézményvezető felelős. 

• Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni. 

• Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség teljesítése 

érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen. 

• Az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük. 

• Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a 

tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

• Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más 

meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat. 

• Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen vagy 

jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására. 

• Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól, az 

adatkezelő személyéről. 

• Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére. 

• Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén. 

A Szász Endre Általános Iskola intézményvezetője gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre juttatásához 

szükséges. 

A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK 

1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

3. 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 

6. 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 

8. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

9. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 



 

10. Az iskola működést szabályozó dokumentuma: SZMSZ 

A szabályzat célja 

Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak érdekében, 

hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 

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

 E törvény alkalmazása során: 

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy.  

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés.  

• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.  

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép- , hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése.  

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele.  

• Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

  

 

 

 

A KÖZALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

Az Nkt. 41. § (1) alapján az intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a 

köznevelés információs rendszerébe (KIR) bejelentkezni, valamint az országos statisztikai adatgyűjtési 

program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 



 

Nyilvántartjuk a: 

• pedagógus oktatási azonosító számát 

• pedagógusigazolványának számát 

• a jogviszony időtartamát 

• heti munkaidő mértékét 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

• neve (leánykori neve) 

• születési helye, ideje 

• anyja neve 

• TAJ száma, adóazonosító jele 

• lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

• családi állapota 

• gyermekeinek születési ideje 

• egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

• legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) szakképzettsége(i) 

• iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott 

munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

• tudományos fokozata 

• idegennyelv-ismerete 

• a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

• a munkahely megnevezése, 

• a megszűnés módja, időpontja 

• a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

• állampolgársága 

• a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte 

• a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok 

• a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

• e szervnél a jogviszony kezdete 

• a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR- 

száma 

• címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

• a minősítések időpontja és tartalma 

• személyi juttatások 

• a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

• a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

• a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

 

 

 

A felsorolt adatokat az intézményvezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.  

A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges 

valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére 

továbbítható.  



 

AZ ADATKEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI  

Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, kezeléséért, a 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az intézményvezető felel.  

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért  

• az intézményvezető, 

• a személyügyi adatkezelésben az iskolatitkár, 

• a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel. 

A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói 

jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

A teljesítményértékelést végző intézményvezető, intézményvezető-helyettes felelősségi körén belül 

gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont más személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

Az iskolatitkár 

• Vezeti a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes szabadság miatti 

távollét időtartamának nyilvántartását. 

• A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó 

nyilvántartást, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően a személyi anyagban helyez el. 

Az iskolatitkár az adatok kezelését, archiválását a vezető utasítása alapján végzi. 

Az iskolatitkár felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy:  

• Az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának. 

• A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy a 

közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más hatóság döntése, 

jogszabályi rendelkezés. 

• A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem 

felel meg. 

 

 

• Ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését. 

• A közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

 A személyi iratok kezelése, tárolása  



 

• A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

• A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi 

anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a 

megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag 

részeként kell kezelni. 

• A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le 

kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után 

a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell 

elhelyezni. 

• A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni. 

• A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a 

Kjt. 83/D §- ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak 

betekinteni: 

• a közalkalmazott felettese 

• a minősítést végző vezető 

• feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet 

gyakorló szerv 

• munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság 

• a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság 

• a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül 

• az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi 

baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv  

o A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az 

adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 

hozni.  

• Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás 

tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.    

 

 

 

• Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva kell 

őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés (tűz, víz) megakadályozása 

érdekében.  

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA 

A TANULÓK NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHETŐ ADATAI 



 

Az intézmény az alábbiakat tartja nyilván:, 

A tanuló: 

• neve, 

• születési helye és ideje, 

• neme, 

• állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, 

• társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ- száma) 

• nem magyar állampolgár esetén: a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

• a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

• a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

• felvételivel kapcsolatos adatok, 

• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

• a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

• a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

• a gyermek, oktatási azonosító száma 

 A szülője, törvényes képviselője:  

• neve, 

• lakóhelye, 

• tartózkodási helye, 

• telefonszáma. 

  A TANULÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

A tanulók adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak köre: intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettes, az ifjúságvédelmi felelős, az iskolaatitkár. 

• Az intézményvezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, s továbbítja a 

jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint. 

• Az ifjúságvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti az 

adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.  

 

• A pedagógusok vezetik, és nyilván tartják a tanuló személyes adatait, sajátos nevelési igényére, 

beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére, hátrányos 

helyzetére, tartós betegségére, iskolai fejlődésére vonatkozó adatait és előkészítik 

adattovábbításra a vezetőnek.  

• Az iskolatitkár nyilvántartja és kezeli a tanuló kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési 

díjának megállapításához szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges 

adatok kezelésében feladatkörén belül részt vesz az intézményvezető és az általa kijelölt 

ügyintéző.  



 

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Az adattovábbítás az intézményvezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott 

küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés esetén 

elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül papír alapon zárt 

borítékban. 

A tanuló adatai közül  

1. a) A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 

közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére a tartózkodásának megállapítása 

céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben: 

A tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, 

jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak száma.  

1. b) Az iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához: 

A tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító 

jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma.  

1. c) Egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi feladatot ellátó 

intézménynek: 

Az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok.  

1. d) A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek veszélyeztetettségének feltárása, 

megszüntetése céljából: 

A neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, 

szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a tanuló mulasztásával 

kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok. 

1. e) A fenntartó részére az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából: továbbíthatók 

az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai. 

 

 

Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre 

való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, 

amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.  

1. f) A pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás 

között: sajátos nevelési igényére, a gyermek beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 

magatartási rendellenességére vonatkozó adatai. 

2. g) Szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának: a gyermek óvodai 

fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai 

továbbíthatók. 

3. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG  



 

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki 

közreműködik a tanuló nevelésével-oktatásával, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

információt illetően, amelyről a tanulóval és szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E 

kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő 

megbeszélésre. 

A tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése 

súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az intézményvezető útján 

köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a 

tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a 

helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 

jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés 

tekintetében a szülő írásban felmentést adott. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény 

alapján kezelhetők és továbbíthatók.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.  

Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, 

kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.  

Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott 

vezető vagy más alkalmazott jogosult. 

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.  

 

 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való 

részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő 

végéig nyilván kell tartani.  

A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás 

céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

ADATVÉDELEM 



 

Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban minden 

esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és archiválást. 

Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus 

adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a 

rendszergazda, a papíralapú nyomtatványok esetében az iskolatitkár, a tanulók adatainak 

estében a pedagógus feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével 

megegyezően.  

A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR)  

A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági szintű 

tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek adatokat tartalmazza. A 

közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása 

esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott esetben adható ki. A KIR keretében 

folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. 

A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek 

adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek közreműködnek 

a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. 

Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és 

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő  hivatal azonosító 

számot ad ki. 

A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal 

rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a 

végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-

azonosítóját. 

A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az 

igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben adatot az érintett 

foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez 

alatt az idő alatt az érintett ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

Az intézmény vezetője a KIR- ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott 

adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.  

A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító 

számot ad ki.  

 

 

• A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulók nyilvántartását. 

• A nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét azonosító számát, anyja 

nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az érintett nevelési intézmény 

adatait. 

• A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó 

juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó 

vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a 



 

jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez 

alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

A PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY 

A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére – kérelemre – 

pedagógusigazolványt ad ki.  

• A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a munkáltató 

útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a közoktatás információs 

rendszerében található adatokat tartalmazhatja. 

• A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét és 

aláírását. 

• A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez 

szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók. 

• A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését 

követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az 

adatok tárolását és a Közoktatási Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában.  

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA  

• A közalkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó 

egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot 

vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet 

személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez való 

továbbításáról. 

• A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős 

azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek 

és aktuálisak legyenek. 

• A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban 

tájékoztatni az intézmény vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok 

aktualizálásáról.  

 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőre, vezető beosztású beosztottaira, minden 

közalkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E szabályzat szerint kell ellátni a közalkalmazotti 

alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését. 

A tanulók adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e szabályzat szerint kell végezni. 

E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után, illetve e 

jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A tanulók adataival kapcsolatos titoktartási 

kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától, annak megszűnése után 

határidő nélkül fennmarad. 

ILLETÉKESSÉG 



 

 Az intézmény vezetője:  

• biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését 

• biztosítja a szabályozás megismerhetőségét 

• ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat 

• eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető – panaszok esetén 

Az intézményvezető – helyettes  

• biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését 

• kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével kapcsolatban 

• előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az intézményvezető elé 

terjeszti azt engedélyezésre 

 Iskolatitkár  

• személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és adatvédelmi 

adatokat 

• ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat 

• rendszeresen ellenőrzi és értékeli az intézményvezető felé a szabályozás előírásainak 

megvalósulását 

• kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére 

 Pedagógusok  

• betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit 

• kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés fejlesztését 

  

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok módosulásáig 

érvényes. 

A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. 

A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az intézményben 

kialakult szokásrend szerint történik. 

A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban és – 

kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű. 



 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a 

hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték, ezt aláírásukkal is 

megerősítették: 

  

Nagyberki, 2015.08.31.  

…………………………………………… 

Horváth István 

             intézményvezető 



 

  

Nevelőtestület nevében:  …………………………………………  

    Horváthné Heizler Ilona 

  

Intézményvezető-helyettes: ………………………………………  

Kovács Istvánné 

 

Ph 

  

 

 

Szülői Szervezet nevében: ………………………………………  

Ferencz Dénesné 

  

A dokumentum jellege: nyilvános 

Megtalálható: iroda 

Hatályos: 2015. augusztus 31. 

Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. sz. melléklet 

11. KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL ÉS MEGISMERÉSÉRE 

IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 

Az intézmény a közérdekű adatokat a KIR-ben és a honlapon teszi közzé, míg a kérelmek intézése a 

fenntartó közreműködésével, a fenntartói szabályzat alapján történik. 

 



 

12. sz. melléklet 

12. KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK 

RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE 
 

 
 

Célja 

a tanulót, szülőt, pedagógust, egyéb alkalmazottat érintő problémákat a legkorábbi 
 

időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. 
 
 

Alapvető szabályai   
 

•    A panaszos problémájával az érintetthez forduljon. 
 

•    A panasz kezelését a jelzés pillanatában meg kell kezdeni. 
 

•    A panaszosnak éreznie kell, hogy ügye nem csak neki fontos. 
 

•    Az idő nem mindig segít, az ügyek csak néha oldják meg magukat. 
 

•    A panasz kezelésének, a probléma feloldásának kompetenciaszintjei vannak. 
 

•    Nem kell minden panasz feloldásának az igazgatónál kezdődnie ill. végződnie. 
 

•    A tipikus problémák külön figyelmet érdemelnek. 

 

 Panaszkezelési eljárás 
 

•    A panasz jogosságának vizsgálata. 
 

•    Jogos panasz esetén egyeztetés az érintettekkel. 
 

•    Tanulságok megfogalmazása. 
 

•    A szükséges intézkedések megtétele. 
 

•    Az érintettek tájékoztatása. 

 

 

 

 

 
 

A közösségek és egyének egyaránt tehetnek panaszt. 
 

A pedagógusok és egyéb alkalmazottak a közalkalmazotti tanácson, munkaközösségeken keresztül, a 

szülők a szülői munkaközösségen keresztül, a tanulók a diákönkormányzaton keresztül is élhetnek 

panasszal. 

A panasz szóban és írásban is megfogalmazható. 

Szintjei 
 

I. szint: A  tanuló/felnőtt  problémájával  az  órák  közti  szünetben  elsősorban  az  ügyeletes  nevelőt 

keresheti.  



 

Tanórákon jelentkező problémákat a tanító, a szaktanár kezeli. Napköziben, délutáni foglalkozásokon 

adódó panaszokat a napközis nevelők, foglalkozást tartó pedagógusok orvosolják, hozzájuk kell 

fordulni. 

II. szint: Ha az ügyeletes nevelő, a szaktanár, a napközis nevelő, a foglalkozást tartó pedagógus nem 

kompetens a panasz kezelésében továbbítja azt az osztályfőnöknek, illetve a probléma megoldását az 

osztályfőnöktől kérheti a tanuló/ a felnőtt. 

III. szint: Ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az 

igazgatóhelyettes felé, illetve amennyiben az osztályfőnök nem tesz intézkedést a panasz kezelésére 

közvetlenül a tagintézmény- vezető igazgatóhelyetteshez fordulhat a panaszos. 

IV. szint: Szükség esetén a panaszkezelés érdekében az  igazgatóhelyettes jelez az igazgató felé. Nem  

megnyugtató  problémakezelés  esetén  a  tanuló,  felnőtt  az  intézmény  igazgatójához fordulhat. 

V. szint: A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartótól kérhet jogorvoslatot. 

 A  panaszközlés  színtere: Fogadóórák, szülőértekezletek, egyéb értekezleteken, megbeszéléseken 

 Panaszkezelési határidők  

• I., II. szinten az érintettnek a problémáról való értesülést követően, ha kompetens annak 

megoldásában azonnal meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket, illetve továbbítani a következő 

szintre. 

• Az igazgatóhelyettes 3 napon belül köteles egyeztetni az érintettekkel, és megtenni a 

megfelelő intézkedéseket. 

•    Az igazgató 15 napon belül megbeszélést kezdeményez az érintettekkel. 
 

•    A fenntartó 30 napon belül megvizsgálja a panaszt. 
 

Az igazgató, a fenntartó 30 napon belül írásban ad tájékoztatást a panasz kezeléséről. 
 

Nagyberki, 2015. 08.31. 
 
       …………………………………… 
        Horváth István 
                 intézményvezető
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13. sz. melléklet 

13. HÁZIREND 
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A házirend hatálya 
 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az 

iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

Ez a házirend 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba. 
 

 

A házirend nyilvánossága 
 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

http://www.berkisk.hu/ 

 A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

• az iskola könyvtárában; 

•  az iskola igazgatójánál; 

• az iskola igazgatóhelyettesénél; 

• az osztályfőnököknél; 

 A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át kell adni. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

• a tanulókat osztályfőnöki órán; 

• a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

• a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

• a szülőkkel szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől 

eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

http://www.berkisk.hu/
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1. A tanulók jogai és közösségei. A diákkörök. 
A tanulók jogai 

A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: 

• tájékozódáshoz való jog 

• kérdés intézésének joga 

• érdemi válaszhoz való jog 

• tájékozódási jog 

• részvételi jog 

• kezdeményezési jog 

• javaslattevő jog 

• használati jog 

• jogorvoslathoz való jog 
 

 

A tanulók közösségei 

Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók 

közösségein keresztül gyakorolhatják. 
 

 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak.  Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  Az 

osztályfőnök képviseli a tanulók érdekeit.  Az osztály tanulói maguk közül – az osztály 

képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – saját

 tisztviselőket választhatnak. 

Az 5-8. évfolyamos osztályok képviseltetik magukat az iskolai diákönkormányzatban. 
 

 

Diákkör 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére

 diákkörök működhetnek. A diákkör létrehozására május 20-ig lehet javaslatot 

tenni. A diákkörök létrehozásáról a diákönkormányzat javaslata alapján az igények és az 

adott lehetőségek figyelembevételével a nevelőtestület dönt az éves munkaterv 

elfogadásakor. A diákkörbe jelentkezés egy tanévre szól. 

Az iskola által elismert diákkör feltételei: 

• legalább 10 tanuló vegyen részt a munkában 

• legyen felnőtt vezetője 

• határozzák meg tevékenységi körüket 

• jelöljék meg az összejövetelük rendszerességét és az iskolavezetéssel egyeztessék helyét 

• megalakítását az iskola igazgatójának jelentsék be 

• jellege lehet pl. szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport. 
 

A diákkörök  döntési jogkört  gyakorolnak - a nevelőtestület

 véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük

 tervezésében,  szervezésében,  valamint 

a tisztségviselők megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. 
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Az iskolai diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a 

diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.  A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. Képviseletét az iskolai 

diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. 

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos ügyekben nemzeti köznevelési 

törvényben és 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott területeken. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét.  

A DÖK iskolai újságot adhat ki, szerkesztő munkájukat egy pedagógus segíti és 

felügyeli. Az újságíráshoz a tanulók igénybe vehetik az iskola eszközeit egyeztetés után. A 

terjesztést a DÖK végzi. 
 

Az iskolai diákközgyűlés 

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A 

diákközgyűlés összehívásáért minden tanév végéig az iskola diákönkormányzatát segítő 

nevelő a felelős. 

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

 A diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint 

az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. 

Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat

 vezetője kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi 

pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 
 

 

2. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 
2.1. A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

az iskola vezetése 

• a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

• az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, az osztályfőnökök 

•  az osztályfőnöki órákon 

folyamatosan tájékoztatják. 

Véleménynyilvánítási jogával valamely közösségben élhet: 

• osztályfőnöki órán 

• diákközgyűlésen. 

Véleményét az emberi méltóságot nem sértő módon közölheti. 

A tanulónak a házirendben javasolt eljárásoktól eltérő, de az emberi méltóságot 

tiszteletben tartó véleménynyilvánítása sem törvénysértő. 

Az iskola tanulója az intézmény vezetőihez 

• személyesen előre  megbeszélt  időpontban (a tanulónak egyeztetnie kell az  

illetékes vezetővel, mikor tudja őt fogadni) 

• levélben az igazgatóhelyettesi irodában vagy az igazgatói irodában 
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• a diákközgyűlésen intézhet kérdést. 

Kérdését felteheti közvetítő által is. Közvetítő lehet; 

• diákönkormányzati képviselő 

• osztályfőnök 

• munkaközösség-vezető 

• szülő. 

Érdemi választ a tanuló 

• személyesen, szóban 

•    levélben kaphat 

 

A tanulónak a házirendben javasolt eljárásoktól eltérő, de az emberi méltóságot 

tiszteletben tartó kérdezése sem törvénysértő, és érdemi válaszra jogosult. 

Jogorvoslati jogával az intézmény panaszkezelési szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően élhet. A dokumentum a házirend mellékletét képezi. 
 

 

2.2. A szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása. Elektronikus napló. 

Iskolánkban elektronikus naplót nem használunk. 

A tanulót és  a  tanuló  szüleit  a  tanuló  fejlődéséről,  egyéni  haladásáról a  nevelők 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban 

tájékoztatják. 

Szóban a szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

• egyéni megbeszéléseken, 

• a családlátogatásokon, 

• a szülői értekezleteken, 

• a nevelők fogadó óráin, 

• a nyílt tanítási napokon. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza. 

A szülők a tanulók és a saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban 

közvetlenül vagy választott képviselőik útján fordulhatnak: 

• az iskola igazgatóságához, 

• az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, 

• az iskola nevelőihez, 

• a szülői munkaközösséghez 

• az intézményi tanácshoz. 

 
 

3.Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 
Az iskolánkba járó tanulóktól azt várjuk, hogy 

• betartsák  a  jogszabályok,  az  iskolai  házirend,  illetve  más  intézményi  

szabályzatok rendelkezéseit, 

• tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, 

valamint tanulótársainak emberi méltóságát, 

• senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, 

• senkivel szemben ne legyenek agresszívek, ne verekedjenek, senkit ne 

bántalmazzanak se tettekkel, se szavakkal 

• legyenek a felnőttekkel és tanulótársaikkal szemben tisztelettudóak, előzékenyek, 

• köszönjenek a felnőtteknek 

• óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, 
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• rendszeres iskolai és otthoni munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek 

eleget tanulmányi feladataiknak, 

• fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, 

• a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 

• működjenek együtt társaikkal, 

• vigyázzanak az iskola felszereléseire, létesítményeire 

• ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat

 is figyelmeztessenek, 

• az iskolában tiszta, ápolt, életkoruknak megfelelő külsővel jelenjenek meg. 

 

3.1. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán kívüli programokon elvárt magatartás 

Az iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítő, ahhoz illeszkedő iskolán kívüli 

programok idejére és helyszínére a házirend hatálya kiterjed a tanulókra. Ilyen programok 

pl. a nyári táborozások, az osztálykirándulások, kulturális intézmények, programok 

látogatása, sportrendezvények, versenyek, tanulmányi  séta  stb.  Kötelező  a  házirendben  

foglaltak betartása ilyenkor, annak szándékos megsértése felelősségre vonással jár. 
 

 

 

4. Az iskola működési rendje, a tanulók 

munkarendje 
• Tanítás a munkanapokon folyik. 

• Az épületek nyitva tartása: 

Munkanapokon 07-19
00

-ig. 

Hétvégén, munkaszüneti napokon zárva, kivéve, ha előre egyeztetett program zajlik. 

•  Minden hétvégi, ill. 18 óra utáni programhoz a fenntartó engedélye szükséges. Ők 

gondoskodnak az épület nyitásáról, zárásáról is. 

• 7.30 előtt a tanulók csak az ügyeletes pedagógus által felügyelt helyen tartózkodhatnak: 

jó időben az udvaron, rossz idő esetén az aulában. 

• A kötelező tanítási órák után csak a délutáni választott foglalkozást tartó 

pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak a diákok az intézményben. 

• 16 óra után a napközis pedagógusok biztosítják az ügyeletet. 

• Ezen időpontok előtt és után csak akkor tartózkodhat tanuló az iskolában, ha egy 

pedagógus előzetesen – írásban - vállalja a felügyeletét 

•  Az 1. tanítási óra 08.15-kor kezdődik. 

• Minden tanuló köteles a tanítás kezdete előtt 15 perccel az iskolába megérkezni, és az 

aulában tartózkodni. 

•  A  tantermekbe  legkorábban  08.15-kor  lehet  bemenni  (Kivétel  az  előbb  kezdődő 

foglalkozások esetében). 

• Csengetési rend: 

1. óra:   8.15 –  9.00  10 perc 

2. óra:   9.10 –  9.55  15 perc 

3. óra: 10.10 – 10.55  10 perc 

4. óra: 11.05 – 11.50        5 perc 

5. óra: 11.55 – 12.40    5 perc               

6. óra: 12.45 – 13.30    20 perc    

7. óra: 13.50 -  14.35      5 perc    

délutáni foglalkozások: 14
00

-16
00 
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•   Az óraközi  szünetek  pihenésre,  a  helyiségek  szellőztetésére  szolgálnak.  A 

tantermekben a tanulók csak a hetesek és a nevelők felügyelete mellett 

tartózkodhatnak. 

•   Az óraközi szünet tanítási célra nem vehető igénybe, de felhasználható az iskola 

más helyiségeibe (pl. tornaterembe) való átvonulásra. Az ügyeletes nevelők döntik el, 

hogy az időjárás alapján szünetet az udvaron lehet-e tölteni a tanulóknak. 

• Az 1. (alsó tagozat) és 2. óra (felső tagozat) utáni tízórai szünetben pedagógus 

felügyelet mellett az ebédlőben tartózkodnak a tanulók, és tízóraijukat 

elfogyaszthatják. 

•   Sáros időben az alsó tagozatos tanulók kötelesek váltócipőt viselni.  

•   Minden tanuló köteles az iskola tisztaságára ügyelni. A tantermek rendjéért a 

hetesek felelősek. 

•   A tanulók reggeli érkezésüktől 8
10

-ig és az óraközi szünetekben az aulában 

tartózkodnak.  

•   A portaszolgálatot a portások látják el. 

•    A hetesek, ügyeletes tanulók, ügyeletes nevelők és a portaszolgálatos tanulók 

feladatait az 2. számú melléklet tartalmazza. 

•   A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli 

– kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével, az 

iskolavezetés tudtával hagyhatja el. Rendkívüli távozásra az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

•   Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00. 

óra és 14.00. óra között. 

•    Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója  határozza  meg, és azt  a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

•   Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt 

kaptak. 

•   A tanulók órarendjük függvényében a 4., 5., 6. óra után ebédelhetnek. A 6. óra után 

20 perc szünetet biztosítunk az ebédelésre. 

•   Az ebédlőbe az ügyeletes pedagógus kíséri a tanulókat. 

•   Az iskolai étkezést minden tanuló a szülő/gondviselő bejelentése alapján igényelheti. 

• Betegség vagy más igazolt hiányzás esetén a másnapi étkezést 9 óráig lehet lemondani  

a titkárságon. 

•   Tanítás után az iskola területét a tanulóknak el kell hagyniuk. Ha délutáni 

foglalkozásra kell várakoznia, előzetes egyeztetés alapján csatlakozhat a napközihez, 

vagy – időjárástól függően – az udvaron vagy az iskola folyosóján várakozik. 

•   Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott helyiségeket, irodákat zárni kell. 

• A tantermek a tanítási nap során nyitva tartandók, a kulcsokat a tanáriban 

tartjuk. 

• Az alsó tagozatos termeket az ott tanító nevelők zárják. 

• A felső tagozaton a szaktantermet az aznap utolsó órát tartó nevelő zárja, ha 

már ott nem lesz foglalkozás, és a kulcsot a nevelőibe a helyére teszi. 

• Tanuló a szertárakban csak a pedagógus kérésére tartózkodhat. 

• Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. 

• Az iskola helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

• Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 
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• a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

• az energia (víz, villany) takarékos használásáért 

• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

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

igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 
 

 

5. Az iskola területének, helyiségeinek, berendezési tárgyainak 

használati rendje 
Iskolánkban a következő helyiségeknek van speciális használati rendje: 

• számítástechnika szaktanterem és technika szaktanterem 

A részletes helyiséghasználati szabályzat az adott szaktanteremben kifüggesztve 

megtalálható. 

• tornatermek 

A tornatermekben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók a tanítási 

órákon vagy  szervezett  foglalkozások  keretében.  Minden  óra  után  és  foglalkozás  

végén kulccsal kell zárni a termet. 

A tornatermekben a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(tornacipő v. edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornapóló, melegítő) kell viselniük. 

Balesetvédelmi okokból a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, 

nyakláncot, lógó fülbevalót. 

• testnevelés szertárak 

A szertárfelelősök a pedagógus által meghatározott eszközöket beviszik

 a tornaterembe, illetve vissza a szertárba. A pakolás rendjét az órát tartó 

pedagógus ellenőrzi. 

• tornatermi öltözők 

A tanulók az órát tartó pedagógus engedélyével mehetnek be az öltözőbe a tanulók. 

Délutáni foglalkozás esetében csak a foglalkozásvezető jelenlétében a foglalkozás 

kezdése előtt legkorábban 15  perccel  mehetnek  be  a  tanulók.  Az  órát  tartó  pedagógus 

a távozó gyerekek után ellenőrzi az öltöző rendjét. Az öltözőket az órák és foglalkozások 

ideje alatt, valamint a foglalkozás befejezése után zárva kell tartani. 

• udvar 

      Az udvaron tanuló csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat 

 
 

6. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
A tanórai foglalkozásokat a 4. fejezetben megfogalmazottak szerint szervezzük meg. 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervezi: 

• napközi és tanulószoba 

• felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások 

• szakkörök 

• tömegsport foglalkozások 

• művészeti iskolai foglalkozások 

• fakultatív hitoktatás 

• gyógytestnevelés. 
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Az egyéb foglalkozásokat a 16.00 óráig terjedő időszakban kell megtartani. Ettől 

eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni 

kell. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a 12. fejezetben 

előírt módon – igazolni kell. 

 
 

7. A tanulók tantárgyválasztása, annak módosítása 
A tanulók május 20-áig jelenthetik be, az alábbi szabadon választott tanítási órákon 

részt kívánnak-e venni: 

• napközi és tanulószobai foglalkozás 

• művészeti iskolai foglalkozás 

• etika/hit- és erkölcstan tantárgy közötti választás. 

• angol és német nyelv tantárgy közötti választás 

A művészeti iskolai és napközis jelentkezés szeptember elején módosítható. 

A  felzárkóztató,  tehetséggondozó  foglalkozásokra,  szakkörökre,  tanév elején kell 

jelentkezni. A jelentkezés egy tanévre szól. 

Május 20-ig nyújthatják be kérelmüket azok a tanulók, akik heti két testnevelés órát 

sportegyesületben történő sportolással váltanak ki. A kérelem sportegyesületi tagság 

létesítése esetén – nyújtható be más időpontban. 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével 

közösen gyakorolja. 

Ha az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a 

követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel 

teljesíthető, az iskolába történő  beiratkozás -  a (4) bekezdésben meghatározott  kivétellel 

-  a  szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

A  fejlesztő,  a  rehabilitációs  foglalkoztatás a  szakértői  vélemény  alapján kötelező 

és nem választható. Gyógytestnevelés alól csak szakorvosi igazolás alapján kaphat a tanuló 

felmentést. Az órakereteket az érvényben lévő jogszabályok határozzák meg. A hiányzások 

igazolására, valamint az igazolatlan órákra vonatkozó eljárásrendet a 12. fejezet 

szabályozza.  A  gyógypedagógusok  kijelölése  a  pedagógiai  szempontú  jogi  

szabályozók alapján történik. 

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a 

beiratkozáskor gyakorolja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

A napközire, tanulószobára vonatkozó eljárásrend: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

értelmében 2013. szeptember 1-jével kezdődő új tanévben került bevezetésre az általános 

iskolákban a 16 óráig tartó oktatásszervezési mód. Ennek jogszabályi alapja az Nkt 27. (2) 

bekezdése, amelynek értelmében az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és 

délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 

tizenhat óráig tartsanak. A törvénynek ez a rendelkezése az általános iskolák számára határoz 

meg kötelezettséget, valamennyi évfolyamra vonatkozóan.  

Az Nkt. 46. § (1) bekezdése a tanuló kötelezettségévé is teszi, hogy részt vegyen a 

kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb 

foglalkozásokon.  Az iskolában – kivéve az alsó tagozatot, amely egész napos iskolaként 

működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti a tizenhat óra előtt szervezett 

foglalkozások alól.  

Felmentés rendje: 

- A szülő nyilatkozatot tölt ki, hogy gyermeke felmentését kéri. 

- A nyilatkozatban kérelmét indokolja. 
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- Az iskola igazgatója egyedileg mérlegeli a felmentés megadását, vagy 

elutasítását.  

- Az elutasítás oka lehet a tanuló tanulmányi eredménye, az otthoni felkészülés 

feltételeinek hiánya. 

- A felmentés oka lehet délutáni rendszeres elfoglaltság (sport, szakkör, stb.), 

megfelelő tanulmányi átlag. 

- A felmentést az igazgató indokolt esetben visszavonhatja. 

- A felmentés tényét az ellenőrzőben rövid bejegyzéssel az osztályfőnöknek 

igazolnia kell. A napközibe és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére 

történik. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközis, ill. 

tanulószobai elhelyezését. 

A  napközis,  tanulószobai foglalkozások 16.00 óráig  tartanak.  Szülői igény esetén 

17.00 óráig épületenként felügyeletet biztosítunk. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai 

foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Indokolt 

esetben a napközis és tanulószobai foglalkozásokon való részvételt a szülő írásban tanév 

közben is megszüntetheti. 
 

 

 

8. Tanulmányok alatti vizsgák 
Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

• osztályozó vizsga, 

• pótló vizsga, 

• javítóvizsga 

• különbözeti vizsga 

• szintvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell   tennie a tanulónak a félévi   és   a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a jogszabályban meghatározottnál többet mulasztott, hiányzásai miatt

 nem osztályozható és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Egy osztályozó  vizsga  –  a  második  pontban meghatározott  kivétellel -  egy adott 

tantárgy, vagy egy adott  évfolyam követelményeinek teljesítésére  vonatkozik. Az 

osztályozó vizsgára az érintett tanuló (magántanulók kivételével) írásban jelentkezik három 

héttel a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően. A tanítási  év lezárását szolgáló 

osztályozó vizsgát az adott tanítási évben, a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

Különbözeti  vizsgát  tehet  iskolánkban  az  a  tanuló,  aki  a  tanulmányait  nálunk  

kívánja folytatni. Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló is, akinek speciális ellátása a 

kontrollvizsgálat 

alapján változik és különbözeti vizsga szervezését az esethez adaptáltan, egyedi elbírálás 

alapján kell megvalósítani. 
 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 
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• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által a tanév rendjében meghatározottak 

szerint, az augusztus 23-ától augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A különbözeti vizsgákra szükség esetén tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki 

a vizsgát megelőzően három hónappal. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatjuk. 

A magántanulók félévkor és év végén osztályozóvizsgán adnak számot tudásukról. 

A számukra kijelölt vizsgaidőszakról három hónappal korábban, a konkrét 

vizsgaidőpontokról a vizsga előtt 15 nappal kapnak értesítést. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

A tanulmányok alatti vizsgákon teljesítendő vizsgarészeket a 4. számú melléklet 

tartalmazza. 

A vizsgákra vonatkozó részletes tantárgyi követelményeket a helyi tantervek 

tartalmazzák. 

Szintvizsgát a nyolcadikos tanulók tesznek januárban, a félév zárása előtt. Az írásbeli vizsga 

tárgyai: 

- matematika (alapműveletek) 

- magyar nyelv és irodalom (nyelvhelyesség, szövegértés) 

- idegen nyelv (fordítás) 

Június hónapban írásbeli vizsga van a következő tantárgyakból: 

- matematika (5-8. osztályos tananyag tantervi követelményei alapján) 

- magyar nyelv (helyesírás) 

Az írásbeli vizsgát követő vizsgaszünet után szóbeli vizsgát is tesznek a tanulók. A vizsga 

tételei a tantárgyak 5-8. osztályos tantervi követelményeire épülnek. 

- matematika 

- magyar irodalom 

- idegen nyelv 

A vizsgán kapott érdemjegy beszámít a félévi, illetve az év végi osztályzatokba. 

 

9. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, 

óvó-védő előírások 
A tanév első tanítási napján az osztályfőnökök tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak. 

Szintén tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak a tanév első óráján a szaktanárok is saját 

tantárgyukra vonatkozóan. Az oktatás során a tanulók megismerik az iskolai védő-óvó 

előírásokat.  Az  osztályfőnökök által  tartott  tűzvédelmi  oktatás  része,  hogy  a  

tanulókkal megismertesse az iskola épületének kiürítési tervét. A tanév folyamán legalább 

egyszer tűzvédelmi gyakorlatot (tűzriadót) tartunk. 
 

A tanuló kötelessége, hogy: 

• óvja saját maga testi épségét, egészségét; 

• óvja társai testi épségét, egészségét; 

• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
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• azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető  helyzetet, tevékenységet;  illetve  valamilyen rendkívüli 

eseményt  vagy balesetet észlel; 

• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; 

• rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak 

utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

A rendszeres egészségügyi felügyeletről és  ellátásról az  iskolaorvos és az  iskolai 

védőnő  gondoskodik. Az  iskolaorvos meghatározott  napokon és  időpontban biztosítja  

az orvosi ellátást az iskolán kívül, illetve a védőnői segítséget a kifüggesztett tájékoztató 

szerint lehet igényelni, illetve a sürgős esetekben az intézkedés minden iskolai alkalmazott 

kötelessége. 

Az  iskolaorvos és a  védőnő éves munkaterv szerint végzi a szűrővizsgálatokat, 

a tanulók egészségi, fizikai állapoti, higiéniai, alkalmassági és egyéb vizsgálatait, mérései. 

Az iskolafogászati szűrés évente legalább egyszer a szakrendeléssel és a szülőkkel 

történő előzetes egyeztetés alapján zajlik. 

A létesítmény használatával kapcsolatos tűzvédelmi, valamint baleset megelőzési 

szabályok az iskola tűzvédelmi szabályzatában találhatók, amelynek egy-egy példánya az 

iskolai könyvtárban és az igazgatói irodában van elhelyezve. 

 

10. Az osztálykirándulások rendjének, szervezésének meghatározása, 

előírása 
 Az iskolai kirándulásokra vonatkozó jogszabályok és az iskola nevelés és 

tanulmányi céljai alapján az iskolai kirándulások szervezésénél figyelembe kell venni, hogy 

azokon a részvétel szigorúan önkéntes. 

A szülőket előzetesen tájékoztatni kell a kirándulásról, az úticélról, a programról, a 

költségekről, a praktikus információkról, esetleges rendkívüli tényezőkről stb.. A diákok 

csak a szüleik előzetes írásbeli engedélyükkel vehetnek részt a kirándulásokon. 

A tájékoztatást és a szülők előzetes írásbeli engedélyének beszerzését a program 

szervezőjének (osztályfőnök, szaktanár, intézményvezető, stb.) kell végezni. (A 

tájékoztatáshoz és a szülők előzetes hozzájárulásához használható mintát lásd lentebb.) A 

program szervezőjének nevét a tájékoztatónak tartalmaznia kell. 

A programról a tájékoztatást megkezdeni és a szervezést megkezdeni csak az 

intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet. Az előzetes írásbeli engedélyt az 

intézményvezető a szülőknek, diákoknak adott írásbeli tájékoztató alapján és – amennyiben 

szükséges a program szervezőjének meghallgatása után – adja ki az intézményvezető. 

A résztvevőkkel ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, a tanulmányi kirándulással együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformát életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Az ismertetés tényét 

és tartalmát program szervezőjének dokumentálni kell. Kifejezetten tilos a programokon 

belül az iskolai élet szokásos kockázatát meghaladó tevékenységek, programelemek 

szervezése. 

A program szervezője felelős a tájékoztatásért, a program lebonyolításáért, a baleseti 

oktatásért. 

Akik nem kívánnak a programon részt venni, azok számára tanulmányi tartalmú 

programot kell szervezni az iskolában, melyért az intézményvezető a felelős. A 

tájékoztatáshoz és a szülők előzetes hozzájárulásához használható mintát a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 
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11. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 

tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában 
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Minden 

tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait 

is figyelmeztesse, maga után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

A tanulók kötelessége, hogy életkorukhoz és fejlettségükhöz, továbbá iskolai 

elfoglaltságukhoz igazodva megőrizzék, illetve megfelelően kezeljék a rájuk bízott, vagy az 

oktatás során használt eszközöket, óvják az iskola létesítményeit, felszereléseit. A tanulók 

kötelesek jelenteni, ha az eszközök, felszerelések hibásak, sérültek. 

A tantermek rendjéért a hetesek felelősek. A hetesek és ügyeletesek feladatait a 2 .  

számú melléklet tartalmazza. 

Az  egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények  előkészítésében,  lebonyolításában 

a rendezvény megszervezéséért felelős tanulók – a rendezvény lebonyolításával megbízott 

pedagógus utasításai alapján – közreműködnek. A tanórán kívüli rendezvényeket az 

iskola éves munkaterve határozza meg. 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tájékoztatással egyidejűleg 

fel kell  szólítani  a  szülőt  az  okozott  kár  megtérítésére.  A  kártérítés  pontos  mértékét  a 

körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója állapítja meg. 

 

12. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön túl más dolgokat csak 

akkor hozhatnak magukkal, ha azt valamelyik nevelővel előre megbeszélik, vagy a tanítás, 

foglalkozás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik, és azt a nevelő engedélyezi. 

Az órát, foglalkozást tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a 

tanulók kötelesek leadni az igazgatóhelyettesi irodában, ha annak értéke, jellege ezt 

megkívánja. Amit a tanuló engedély nélkül hoz, azért az iskola a felelősséget nem vállalja. 

 

Nagyobb  értékű  tárgyat  (pl.  mobiltelefon),  nagyobb  összegű  pénzt  a  tanulók  - 

rendkívül  szükséges  esetben  (pl.  ebédbefizetés)  csak  szülői  engedéllyel  hozhatnak  az 

iskolába. A tanuló kérésére ezek megőrzése a titkárságon vagy az igazgatóhelyettesi 

irodában megoldandó. 

A tanulók az iskolába hozott mobiltelefonjaikat kötelesek a tanítási idő, iskolai 

rendezvények idejére kikapcsolt állapotban tartani és leadni a portaszolgálatnál. Ha ezt  

megszegik, előbb szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetést adunk, ismétlődő esetben a telefont 

elvesszük és csak a tanuló szülőjének, gondviselőjének adjuk vissza. A megőrzés addig az 

iskola feladata. A tanórájuk idejére a nevelők is kötelesek telefonjaikat lehalkítani. 

Amennyiben a tanuló előzetes engedély, bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, azzal a tanítást megzavarja, úgy első alkalommal a 

tanítási óra vagy a tanítási nap végéig a nevelő azt megőrzésre átveszi, illetve visszaadja. 

További esetekben az átvett dolgot csak a szülőnek adja át, a megőrzésről a nevelő 

gondoskodik. 

Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjukat az iskola udvarán belül 

található kerékpártárolóban kötelesek  lezártan elhelyezni,  az  iskola területén tilos 

kerékpározni.  A kerékpárokért az iskola felelősséget nem vállal. 
 

 

13. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása 
A tanuló  hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – 

tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni 

kell. A hiányzást igazoltnak tekintjük, ha 
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•  a  tanuló  -  kiskorú  tanuló  esetén  a  szülő  írásbeli  kérelmére  -  engedélyt  kapott  

a távolmaradásra, 

•  a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

•  a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem 

tudott kötelezettségének eleget tenni. 
 

A  szülő,  a  gondviselő  egy tanévben  három tanítási  napra  (órákra nem  

bontható) igazolhatja gyermeke iskolai hiányzását. Hosszabb távollétet a szülő az iskola 

igazgatójától írásban kérhet (pl. üdülés, külföldi út), az engedélyt az igazgató írásban adja 

meg. 

A betegség miatti távollétet orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia 

kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is 

Iskolánk 7-8. évfolyamos tanulói pályaorientációs céllal két napot vehetnek 

igénybe, melynek feltétele a szervező iskola által kiállított, a tanuló nevére szóló igazolás. 

A  tanulókat  sportegyesületi  vagy  egyéb  versenyekre  hivatalos  kikérővel  lehet  

az iskolai jelenlét alól mentesíteni, az engedélyt az iskola igazgatója adhatja meg. Minden 

egyéb esetben - iskolai szervezésű tanulmányi verseny, sportverseny, szereplés stb. - az 

igazgató engedélyezheti a tanulók iskolai távolmaradását. 

A tanulót rosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy saját 

felelősségére kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolával történő egyeztetés 

után. 

A késést  igazolni kell.  Az  igazolást  adhatja az  arra jogosult orvos, a szülő  

vagy gondviselő, a pedagógus, az iskola igazgatója, az utazási vállalatok illetékesei (MÁV, 

Volán) és a hatóságok. Késésnek számít, ha órakezdés után ér be a tanuló az órára. A 

naplóba K betűvel kell bejegyezni. A késések idejét percek szerint jelölni kell a naplóban, s 

azok 45 percenként átváltandók igazolt vagy igazolatlan órára. Ha az óra végéig nem ér be a 

tanuló, hiányzásnak számít a távolléte. 
 

 

Mulasztások igazolása: 

A  tanulónak  az  igazolást  legkésőbb  a  hiányzást  követő  5.  munkanapon  be  kell 

mutatnia az osztályfőnökének. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt 

határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

Az  igazolás  bemutatásának  elmulasztása  esetén  az  osztályfőnök  telefonon  vagy 

írásban értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a mulasztás(ok) tényéről, továbbá felhívja 

a figyelmet az igazolatlan mulasztás(ok) következményeire. 

 

Tanköteles tanuló estében az igazolatlan hiányzás esetén következő az eljárásrend: 

• első igazolatlan óra után: a szülő értesítése 

• ismételt   igazolatlan  mulasztás  esetén:  a  Családsegítő  és  gyermekjóléti  

szolgálat értesítése 

• tizedik  igazolatlan óra után: a Családsegítő és  gyermekjóléti szolgálat, valamint 

a járási gyámhivatal értesítése 

• a harmincadik igazolatlan óra után: szabálysértési hatóság (Kaposvári Járási Hivatal 

Hatósági Osztálya), valamint a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat értesítése 

• az ötvenedik igazolatlan óra után: a járási gyámhivatal értesítése 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire. 
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Nem tanköteles tanuló esetében az igazolatlan hiányzás esetén következő az eljárásrend: 

• a 10. óra után a szülő értesítése hivatalos levélben 

• újabb igazolatlan mulasztás: a szülő 2. értesítése hivatalos levélben 

• 31. óránál – a tanulói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik feltéve, ha a 

szülőt kétszer értesítette az iskola.  

 

14. A tanulók jutalmazása 
Dicséretek 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

• példamutató magatartást tanúsít, 

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

• vagy  bármely  más  módon  hozzájárul  az  iskola  jó  hírnevének  megőrzéséhez  

és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

A  magatartás  vagy  szorgalom  értékelésénél  figyelembe  vesszük  a  dicséreteket.  

Egy tevékenységért (versenyért, stb.) csak egyfajta dicséret adható. 

Tantestületi dicséretet adunk: 

• a tantestület, igazgató, osztályfőnök, szaktanár javaslatára, 

• ha  az  országos  tanulmányi  vagy  sportversenyen  vesz  részt,  nyolc  évig  kitűnő  

a bizonyítványa, és tantárgyak számának legalább fele dicséretes, 

Igazgatói dicséretet adunk: 

• ha a tanuló városi, területi, megyei, vagy országos versenyen vesz részt 

• megyei sportversenyen elért eredményéért, 

• színvonalas szereplésért a felkészítő nevelő javaslata alapján, 

• ha a tanuló pályázaton eredményesen szerepel (pl. rajz). 

Osztályfőnöki dicséretet adunk: 

• iskolai  és  osztályközösségben végzett  kiemelkedő  munka  (hetes,  felelős,  

ügyeletes, papírgyűjtés, rendezvények szervezése, DÖK-munka, stb.) 

• egyéb, tantárgyhoz nem köthető iskolai verseny eredményéért. 

  Szaktanári dicséretet 

adunk: 

• tanítási órán kimagasló teljesítményért, 

• pályázaton való részvételért, 

• ha a tanuló rajza vagy írásos munkája megjelenik újságban, 

• háziverseny  1-3.  helyezésért  felső  tagozaton,  háziversenyen  való  részvételért  

alsó tagozaton, 

• megyei versenyen való részvételért, ha az igazgatói dicséretben nem részesül, 

• országos versenyen való részvételért, ha igazgatói vagy tantestületi dicséretben 

nem részesül, 

• pontosan végzett felelősi munka (szertáros, faliújság, felszerelés, stb), 

• rendszeresen végzett gyűjtőmunkáért, 

• művészeti csoportban (tánc, énekkar, stb.) szereplésért, ünnepségen való részvételért, 

• országos levelezős versenyen való részvételért, 

• városi  sportversenyen  való  eredményéért,  tömegsportversenyen  való  részvételért  

a nevelő véleménye alapján. 
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   •   szertárosi munkáért, kiállítás rendezéséért, szereplésért 

Napközis nevelői dicséretet adunk: 

• közösségi munkáért (felelősi munka, ebédlőrendezés, stb.) 

A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók félévkor és a tanév végén: 

• tanulmányi munkáért, 

• példamutató magatartásért, 

• kiemelkedő szorgalomért, 

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 
 

15. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések elvei és formái 
Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

• vagy igazolatlanul mulaszt 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

Figyelmeztetések 

A magatartás vagy szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a 

figyelmeztetéseket. Egy vétségért csak egyfajta figyelmeztetés adható. A büntetést minden 

esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Nevelőtestületi figyelmeztetést adunk 

• súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén, amikor a tantestület úgy dönt, hogy 

fegyelmi eljárást nem indít. 

Igazgatói figyelmeztetést adunk: 

• mások testi épségének veszélyeztetése esetén, 

• az iskola épületének, felszerelésének szándékos rongálása esetén, 

• ha a tanuló az iskola épületét engedély nélkül hagyja el, 

• ha  az  iskolában  használt  hivatalos  iratba  beleír,  belejavít,  vagy  azt  

szándékosan megrongálja. 

Osztályfőnöki figyelmeztetést adunk: 

• igazolatlan hiányzás miatt (az első óra után) 

• osztálytársait, nevelőit sértő, durva, tiszteletlen viselkedésért, 

• a házirend vagy az iskolai SZMSZ durva megsértéséért, 

• három igazolatlan késésért, 

• ha a tanuló hetesi feladatait nem látja el, 

• ha a tanítási órák után az udvaron tartózkodva zavarja a napközis tanulókat vagy a 

sportfoglalkozást, illetve tiszteletlenül beszél az őt felelősségre vonó pedagógussal, 

• menzás nevelő fegyelmi vétségre vonatkozó jelzése alapján, 

• a tanítás előtt vagy az óraközi szünetekben történt fegyelmezetlenség miatt, 

• mások  tulajdonát  engedély  nélkül  elveszi,  vagy  esetleg  eldugja,  vagy  

szándékosan megrongálja, 

• ha a tanuló a tájékoztató füzetét egy félévben öt alkalommal nem hozza magával 

az iskolába. 

Szaktanári figyelmeztetést adunk: 

• ha a tanuló felszerelése vagy házi feladata 5 alkalommal hiányzik félévente 



19 

 

 

• ha a tanuló az órán többször akadályozza a tanulás folyamatát, 

• a házi feladat háromszori hiányzása esetén. 

Napközis nevelői figyelmeztetést adunk: 

• ha  a  tanuló  fegyelmezetlen  magatartásával  zavarja  a  délutáni  tanulást  és/vagy  

a szabadidős foglalkozást, 

• nevelőjével, társaival tiszteletlenül beszél, viselkedik, 

• sérti a kulturált étkezés szabályait. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

Az iskolánkban fegyelmi eljárás indítható a tanuló ellen, ha: 

• kirívóan agresszíven viselkedik (testi sértést követ el, fenyeget, zsarol, 

személyiséget sértő a magatartása); 

• az iskola területén vagy   az iskola által   szervezett foglalkozásokon   

többszöri figyelmeztetés ellenére dohányzik, vagy társait kínálja vele; 

• az  iskola  területén  vagy  az  iskola  által  szervezett  foglalkozásokon  

bizonyíthatóan alkoholt fogyaszt, dohányzik, vagy társait kínálja vele; 

• az  iskola  területén  vagy  az  iskola  által  szervezett  foglalkozásokon  más  

egyéb bizonyíthatóan drogot fogyaszt, vagy terjeszt; 

• bizonyítható a tanuló által nagyértékben elkövetett szándékos rongálás ténye; 

• bizonyítható a tanuló által elkövetett lopás ténye; 

• szándékosan balesetveszélyes magatartást tanúsít; 

• testi épséget súlyosan veszélyeztető tárgyat hoz magával (penge, szúró, vágó 

eszközök, fegyvernek minősülő vagy látszó tárgyak) 

 

16. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó előírások. A 

szociális ösztöndíj, ill. a szociális támogatás

 megállapításának és felosztásának elvei 
A köznevelési törvény értelmében a fenntartó határozza meg a kérhető térítési díj és 

tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. Az 

étkezési térítési díjat havonta előre, az iskolában kifüggesztett időpontban kell befizetni. 

A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést 

biztosítani, aki legkésőbb augusztus utolsó hetében előre jelzi étkezési szándékát. Az újonnan 

jelentkezők 

– a szükséges nyilatkozat és kérelem kitöltése után – a következő hét hétfőjétől kérhetik az 

étkezést és ellátást. A tanuló hiányzása esetén a nevelőknek és a gazdasági irodában kell 

bejelenteni az étkezés lemondását. 

Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a 

következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja, 

amennyiben az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre az étkezésért lemondja. 

Intézményünkben szociális ösztöndíjat fizetni nem tudunk. 
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17. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni

 jogára vonatkozó díjazás 
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített 

dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A 

tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50 százaléka, melyet az 

adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell 

szétosztani. Az egyes tanulóknak  járó  összegről az  adott  iskolai  foglalkozást  vezető  

iskolai  alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
 

 

18. A tankönyvellátás iskolai szabályai 
Az iskola minden olyan tanulójának biztosítja az ingyenes tankönyvellátást, akiket 

az az érvényben lévő jogszabályok szerint az megillet. További kedvezményeket az iskola 

nem tud biztosítani. 

Az iskola minden év januárjában felméri, hogy a tanulók közül a következő 

tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyv igénybevételére. Ezt a szülőknek a 

jogszabály által előírt igénylőlapon kell jelezniük. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg 

be kell mutatniuk a jogosultságot alátámasztó iratokat. A tankönyvellátásért felelős személy 

gondoskodik arról, hogy a jogosultságról mindenkinek legyen lehetősége tájékozódni, a 

szükséges igazolásokat begyűjti és őrzi. 

Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, 

hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató 

elektronikus 

formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó 

írásos egyetértő nyilatkozatát. 

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai 

könyvtárból kapják meg egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több 

tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a 

tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, 

ameddig a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor 

az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a 

szülőnek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a 

tankönyvnek az  adott  tanévi  tankönyvjegyzékben  feltüntetett  fogyasztói  árával.  Az  

előző  években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat 

véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a 

tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tankönyv található, mint 

amennyire az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a napközis és a 

tanulószobai foglalkozásokon szükség  van,  úgy  a  könyvtárban maradt  példányokból 

egy tanévre  azok  a  tanulók  is  kölcsönözhetnek tankönyveket,  akik  nem  jogosultak  

ingyenes tankönyvekre. 

A pedagógusok számára a szükséges köteteket szintén az iskolai könyvtárból 

biztosítjuk. A pedagógusok a számukra szükséges időpontig kölcsönözhetik ki a 

tankönyveket. 
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19. A felvételi kötelezettség teljesítése után további felvétel rendje 
Ha intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket  is  teljesíteni  tud,  először  a  halmozottan hátrányos  helyzetű  tanulók  

kérelmét teljesíti a (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  24. §) (2) bekezdésében 

foglalt  arányok figyelembevételével. Ezt követően az SNI tanulók, majd a különleges 

helyzetű tanulók kérelméről dönt. Az üres helyek függvényében, legvégül sorsolás útján 

tölti fel - az engedélyezett létszámhatárig - az évfolyamot. A sorsolás nyilvános, erre az 

érintettek meghívást kapnak. 

Ha a felvételi keretszám hamarabb megtelik, azaz a sorrendben hamarabb következő 

csoportnál elfogynak az üres helyek, az adott csoporton belül is sorsolás útján dönt 

intézményünk a felvehető tanulókról. 

Iskolánk kötelező felvételt biztosító intézmény, beiskolázási körzete Nagyberki, 

Mosdós, Csoma, Szabadi, Kercseliget települések. Ha intézményünk a felvételi 

kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket  is  teljesíteni  tud,  

először  a  halmozottan hátrányos  helyzetű  tanulók  kérelmét teljesíti a jogszabályban 

foglalt arányok figyelembevételével. Ezt követően az SNI tanulók, majd a különleges 

helyzetű tanulók kérelméről dönt. 

Különleges helyzetűnek minősül, ha a tanuló 

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

• testvére intézményünk tanulója, vagy 

• munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található, 

• az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található. 

Az üres helyek függvényében, legvégül sorsolás útján töltjük fel - az engedélyezett 

létszámhatárig - az évfolyamot. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meghívjuk, és 

nyilvános sorsolást tartunk. A sorsolást háromtagú bizottság bonyolítja le, amelynek egyik 

tagja  az  iskolavezetés képviselője. Helyszíne az  iskola épülete. A sorsolást -  a 

prioritás figyelembe vételével - sorrendben, csoportonként tartjuk, ha szükséges. A sorsolást 

a gyermek nevével ellátott névtábla kihúzásával az intézmény képviselője végzi. A sorsolás 

menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a sorsolás időpontját, helyszínét, a sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi 

kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás 

sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az 

elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a 

jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását. A sorsolás után az  iskola  igazgatója – sorsolás 

eredményének megfelelően – a  felvételről,  illetve  a felvétel elutasításáról határozatot hoz, 

melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek. 
 

20. Az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó sajátos szabályok 
 

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a  szándékkal működik, 

hogy lehetőséget  nyújtsunk  az  esztétikai  érzékenység,  a  szépre  való  hajlam,  a  

harmonikus magatartás iránti nyitottság és igényesség kialakítására, hogy növendékeink a 

művészet segítségével megismerhessék az egyetemi emberi kultúra, a nemzeti hagyományok 

értékeit és önmagukat. 

Minden művészeti iskolai tanulónak joga: 

• a műveltséget fejlesztő, tanulók számára rendezett előadások, kiállítások, 

hangversenyek látogatása az előírt feltételek mellett 

• az iskola könyv –az esetenként szükséges anyagok kölcsönzése 
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• szociális   helyzete,   valamint   tanulmányi  eredménye  alapján   joga   van  a térítési 

díj mérséklését, vagy tandíjmentességet kérni 

• véleményt  nyilvánítani  minden  őt  érintő  kérdésben,  továbbá  tájékoztatást  kapni  

a személyét és tanulmányait érintő dolgokról. 
 

 

20.1. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendje és formái 

A  tanulók  tájékoztatása  többoldalú  módon  –  szaktanári közlés,  tájékoztató  

füzet, faliújság – által történik. 

A  naplóba  kerülő  jegyeiről,  őt  érintő  bejegyzésekről a  tanuló  a  szaktárgyi  

órán, szaktanártól folyamatosan értesül. 
 

 

20.2. A szülők tájékoztatásának eljárásrendje 

Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján 

mindenki számára hozzáférhető helyen (hirdetőtáblán) közli, a tanév megszokott rendjétől 

eltérő változásokról írásban tájékoztat. 

A tanulók a művészeti iskolai tájékozató füzetét az órákra magukkal hozzák, a 

tájékoztató füzet  megfelelő bejegyzéseit a szülő, illetve a fő- és kötelező tárgy tanára is 

láttamozza. 

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont 

egyeztetés után kereshetik föl az iskola tanárait. A fogadóórák időpontjait az tájékoztató 

füzet tartalmazza. 

A következőkre kérjük a szülőket: 

• A hatékonyabb együttműködés érdekében tartsák a kapcsolatot a pedagógusokkal. 

• Tanulást érintő kérdésekben kérjük, először forduljon a főtárgy illetve a kötelező 

tárgyat tanító tanárhoz. 

• Kérjük  a  szülőket,  hogy  az  iskolán  kívüli  programoknál,  koncerteknél  

segítsék  a tanárokat és tartsák be a megbeszélt határidőket. 

 

20.3. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 

Iskolánkban a közénk tartozó tanulókat szeretnénk, ha a következő 

magatartásformák jellemeznék: 

• fegyelmezett, udvarias, másokkal türelmes, elfogadó; 

• büszke társai és saját eredményeire, igyekszik a többiekre ösztönzően hatni 

• társaival együttműködő, segítőkész; 

• felszereléseit rendben tartja, elhozza a tanítási órára  

• mobiltelefonját az óra és próba ideje alatt kikapcsolva tartja; 

 

 

20.3.1. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

programokon elvárt magatartás 

A művészeti iskola által szervezett további külső programokon ugyanezek az alapelveket 

követjük. 
 

20.4. Az iskola működési rendje, a tanulók munkarendje 

 Az iskola szorgalmi időben a székhelyén hétfőtől péntekig az általános iskolai részben 

megfogalmazott időpontban tart nyitva. 

 tanulónak lehetőleg a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A 

       korábban érkezők az előtérben várakozhatnak. 
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20.5. Az iskola területének, helyiségeinek, berendezési tárgyainak használati rendje 

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 

engedélyével lehetséges. 

A tanulók a tanítási órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni 

tilos. 
 

20.6. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

          A tanítási órákat 11:00 és 17 óra között tartjuk. Ettől eltérni egyéni kérelem alapján lehet. 
 

20.7. A tanulók tantárgyválasztása, annak módosítása 

A tanulóknak lehetőségük van a magasabb követelményeket előíró, s a fejlődésre 

nagyobb lehetőséget biztosító iskolai képzésre. 

A nevelőtestület javaslata alapján az igazgató engedélyezheti a magasabb iskolai képzést. 

 

19.8. Tanulmányok alatti vizsgák 

Azok  a  tanulók,  akik  rendkívüli előrehaladásról tesznek  tanúbizonyságot  egy-egy 

tanév végén két, esetleg több osztály anyagából összevont osztályozó beszámolóra 

bocsátásukat kérhetik május 10-ig. 

A 6. évfolyam elvégzése után a tanuló alapvizsgára jelentkezhet. A jelentkezés 

jogszabályban meghatározottak alapján történik. 

 

20.9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása 

A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetében a szülő 

vagy gondviselő kérheti. 

A tanuló vagy szülője köteles a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát a 

főtárgy tanárának. A mulasztás okát a tájékoztató füzetben a szülő köteles igazolni 

vagy az orvosi igazolást bemutatni 

Kimaradónak kell tekinteni azt a tanulót, aki 

      • a tanév megkezdésekor két héten belül nem jelentkezik; 

• a tanév közben három igazolatlan mulasztás után írásbeli felszólításra 8 napon belül 

nem jelentkezik. 

20.10. A tanulók jutalmazása 

Az iskola tanulói jó közösségi magatartásuk és kiemelkedő egyéni teljesítményeik 

alapján jutalmazásban részesülhetnek. 

A jutalmazások tényét, fokozatait a főtárgy tanára az osztálynaplóban nyilvántartja, s 

ezekről a tanuló szüleit a tájékoztató füzet útján értesíti. 

A jutalmazási fokozatok a következők: 

• szaktanári szóbeli dicséret 

• szaktanári írásbeli dicséret 

• igazgatóis írásbeli dicséret 

• tantestületi dicséret 

• tárgyjutalom. 
 

20.11. Tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések elvei és formái 

Ki kell zárni a zenei tagozatról azt a növendéket: 

• akit fegyelmi határozat ezzel büntet; 

• aki magatartásával erkölcsi veszélybe hozza tanulótársait; 

• aki esedékes térítési díjat, tandíjat a megadott határidőre nem fizette be. 
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20.12. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó előírások 

A  díjbefizetés  tanévenként  2  alkalommal  esedékes.  A  térítési  díj  mértékéről,  

az igénybe vehető kedvezményekről a mindenkor hatályos Klebelsberg Központ szabályzat 

ad útmutatást. 

Kimaradás esetén a térítési díjat nem tudjuk visszafizetni. Átiratkozás esetén, 

tanév közben hivatalos igazolást adunk a térítési díj befizetéséről. 
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Mellékletek 

Panaszkezelési eljárási szabályzat 
Iskolánkban, ha egy tanuló jogát megsérti egy másik tanuló vagy felnőtt, a következő 

eljárási módok adnak lehetőséget a jogorvoslatra: 

• A tanuló beszélje meg a bántalmazóval a problémát, és szükség esetén kérje meg az 

osztályfőnököt a további intézkedésre. 

• A közelben levő pedagógus segítségét kérheti a tanuló. 

• Osztályfőnökkel beszélheti meg a tanuló a problémát. 

• Osztályfőnöki órán jelezheti a tanuló a jogsérelmét, és az osztályközösség is segíthet a 

megoldásban. 

• Személyesen DÖK munkáját támogató tanárhoz fordulhat a tanuló. 

• Segítségkérést jelezhet levélben. 

• A diák-önkormányzati képviselő által (ha nem meri saját maga vállalni az ügyet). 

• Igazgatóhelyettes intézkedését kérheti a tanuló, ha az előző lehetőségek nem oldották 

meg az esetet, vagy az iskola nagyobb közösségét érinti a jogsértés. 

• Igazgató intézkedését kérheti a tanuló, ha az előző lehetőségek nem oldották meg az 

esetet, vagy az iskola minden tanulóját érinti a jogsértés. 
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2. számú melléklet 

A hetesek és ügyeletesek feladatai 
 

 

A hetes feladatai: 

• A hetesek kiválasztása az osztályon belüli megállapodás útján történik. 

• A  hetes  gondoskodik  a  tábla  tisztaságáról,  a  krétáról,  a  terem  szellőztetéséről  és 

rendjéről. Elvégzi az egyéb, az osztályfőnök vagy szaktanár által rábízott feladatokat. 

• A  hetes  jelzi  az  órát  megkezdő  tanárnak  a  hiányzó  személyét.  Ha  a  pedagógus a 

becsengetés után 5 perccel nincs a teremben, akkor azt a nevelőiben, az 

igazgatóhelyettesi irodában, vagy a titkárságon jelzi. 

• Minden tanóra, illetve foglalkozás után a tantermet tisztán és rendben kell elhagyni, ezt 

az egyik hetes ellenőrzi. A szemetet összeszedeti vagy összeszedi. 

Az ügyeletes tanulók feladatai: 

• Köszönéssel fogadják reggel a tanulókat és az iskola dolgozóit. 

• Figyelmeztetik a futkározó gyerekeket. 

• Figyelik a mosdókat, hogy ne történjenek rongálások, gondoskodnak arról, hogy a 

csapok el legyenek zárva, feleslegesen ne égjen a villany. 

• Szünetben a tanulókat kihívják a termekből, illetve leküldik az udvarra a levegőzős 

szünetekben. 

• Az ügyeletes tanuló nem léphet fel agresszívan senki ellen. 

• Szükség esetén az ügyeletes nevelőnek kell szólni, kérni az intézkedését, segítségét. 

Az ügyeletes nevelők feladatai: 

• Reggel fogadják az érkező gyerekeket, irányítják az öltözést, a terembe vonulást. 

• Szünetekben felügyelnek a diákokra. 

• Udvari szünetben - megfelelő időjárás mellett - az udvaron ügyelnek. 

• Figyelnek az osztálytermek, folyosók, mosdók rendjére. 
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3. számú melléklet 

Osztálykirándulás esetén a tájékoztatáshoz és a szülők előzetes hozzájárulásához 

használható minta 

 
Kedves Szülők! Kedves Diákok! 

 

 
A (résztvevők megjelelőse) számára kirándulást szervezünk (hova). 

 

A kirándulás úti célja, helyszíne(i): 
 

A kirándulás tanulmányi témája, célja: 
 

A kiránduláson való részvétel önkéntes, nem kötelező. Azok a tanulók, akik a 

kiránduláson nem vesznek részt a(z) (osztályban) teljesítik tanulmányi kötelezettségüket. 
 

Résztvevők: 

Felügyelet: 

Költségek:       forint, ami tartalmazza a következőket: 
 

Utazás:          Indulás: (mikor), (honnan). 
 

  Érkezés: (mikor), (hová). 
 

Tervezett program: 

Szükséges felszerelés: 

Étkezés: 

Egyéb információk: 
 

Dátum 
 

Tisztelettel: 
 

 

a kirándulás szervezője 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 

Kérjük aláhúzással, jelezzék, hogy gyermekük részt vehet-e a kiránduláson. 
 

Gyermekem    …………………………………………………. (név)  a……….………………   

(időpont)  tervezett kiránduláson 

 
részt vesz                     nem vesz részt. 

 

Dátum: 
 

       ……………………………………………. 

szülő aláírása 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartói jóváhagyási záradék 

 

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézmény fenntartója az SZMSZ tartalmát jóváhagyja azzal, hogy a benne található 

többletkötelezettségek tekintetében egyéni kötelezettségvállalási igény benyújtása után dönt. 

 

 

 Dátum:  

 

 

 

……………………………….. 

   Stickel Péter 

         tankerületi igazgató 

 


