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1. A szervezeti és működési szabályzat 

általános rendelkezései, a szervezeti és 

működési szabályzat hatálya 

 
 

 
A Szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói 

rendelkezések) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve 

kötelező (tanulókra, pedagógusokra, technikai dolgozókra, bérlőkre). 

Területi hatálya: az intézmény épületére, sportcsarnokra, udvarára, egész területére.  

Érvényessége: 2014. március 24-től  a kötelező felülvizsgálatig. 

Elfogadás tényét a nevelőtestület 2014. március 24.   napján megtartott nevelőtestületi 

jegyzőkönyv, valamint az ahhoz csatolt jelenléti ív igazolja. 
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2. Az intézmény adatai 
 

Az intézmény neve: Somogyi József Általános Iskola 

Az intézmény székhelye, címe: 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 13. 

Az intézmény alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az intézmény fenntartója: Győri Tankerületi Központ 

A fenntartó székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. 

Az intézmény működtetője: Győri Tankerületi Központ 

Az intézmény alapító okiratának száma:  

Az intézmény tevékenységei: az alapító okiratban megállapított nyolc évfolyamos általános iskolai 

nevelés és oktatás, illetve az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység ellátása. 

 

Az intézmény OM azonosító száma: 202779 
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3. Törvényi szabályozás 
 

3.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 Strukturális szabályozási felhatalmazás: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az SZMSZ szabályozási körébe utalja: 

 a közoktatási intézmény működésére 

 a belső kapcsolatokra 

 a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket 

 

Konkrét szabályozási felhatalmazás: 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, 

továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza. 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 

 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és felszereléseiről 

 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzésről 

 T/8888. számú kormányrendelet a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

intézmények állami fenntartásba vételéről 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X,8) kormányrendelet 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. 

(X.12.) OM rendelet 3.§.(2) bekezdés 
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3.2. A szervezeti és működési szabályzat megtekintése: 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az intézmény dolgozói és más érdeklődők 

megtekinthetik munkaidőben az intézményvezetői irodában, az iskolai könyvtárban, továbbá az 

intézmény honlapján. 
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4. Az iskolai működési rendje 
 

4.1.Törvényes alapdokumentumai 

1. Az intézmény törvényes működését az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg: 

 PEPO 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Környezet- egészségnevelési program 

 Házirend 

 Belső szabályzatok 

 Közalkalmazotti szabályzat 

 Tantárgyfelosztás 

 Éves munkaterv 

 

4.1.1.Az intézmény működését meghatározó további dokumentumok 

1. Az intézmény valamennyi dolgozójára és tanulójára vonatkozó védő-óvó előírások rendszere 

az alábbi dokumentumokban található és betartása az intézménnyel jogviszonyban álló 

dolgozókra és tanulókra egyaránt kötelező. 

 Munkavédelmi Szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Tűzriadó Terv 

 Szaktantermek működési rendje 

 Tornaterem működési rendje 

4.2.Az iskola általános működési rendje 

4.2.1.Nyitvatartás: 

 Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 19.00 

óráig tartanak nyitva.  

 Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, ill. 

– különösen indokolt esetekben – szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 

 

4.2.2.Benntartózkodás rendje: 

 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.15 óra és délután 16 óra 

között az intézmény vezetőnek vagy intézményvezető helyettesnek, ill. az általuk megbízott 

dolgozónak az iskolában kell tartózkodnia. 

 A vezetők benntartózkodásának konkrét rendjét a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

4.2.3.A tanítási órák rendje 

 Az iskolákban a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8.00 óra és 14.30 óra között kell megtartani.  

 A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 perc, ill. a két szünet 15 perces. 

 A napközi munkarendje: a tanítási órák után 13.00 órától 16.00 óráig tart. 

 A csengetési rendet a Házirend tartalmazza 
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4.2.4.Az ügyeleti rend 

 Az iskolákban reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet 

működik.  

 Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az 

épületrész rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. 

 Az iskolákban a földszinten és a 2. emeleten egy-egy; a tetőtérben két ügyeletes nevelő kerül 

beosztásra.  

 Az ügyeletes nevelők 7.30-ra érkeznek, ellátják a becsengetés előtti, az órák közötti, felügyeletet.  

Felügyeletük a rábízott tanulók távozásáig tart.  

 

4.2.5.A szünetek rendje 

 A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban /szeptember, október, március, április, május, 

június/ reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a3. és 4. óra, 

az 5. és 6. óra valamint a 6. és 7. óra közötti szünetet - az udvaron kell tartózkodniuk.  

 Rossz idő esetén az ügyeletes nevelők közös döntése eredményeképp a tanulók ezekben a 

hónapokban is a folyosón maradhatnak.  

 Novembertől február végéig a reggeli gyülekező a földszinti folyosón történik és ¾ 8-kor kezdik 

meg a tanulók a tantermekbe történő bevonulást az ügyeletes nevelők irányítása mellett. 

A szünetekre történő levonulás és a szünet utáni bevonulás és a hazamenetel rendje 

 a tanóra végét jelző csengetés után a tanulók az órát tartó nevelő utasítására a sorakoznak. Az 

egyik hetes vezetésével a nevelő felügyelete mellett, kulturáltan kivonulnak a folyosóra, vagy 
levonulnak az udvarra, 

 a szünetben az előírásoknak megfelelően viselkednek /nem ordibál, nem rohangászik, nem 

lökdösi, csúfolja társait stb./, majd a szünet végén csendben sorakoznak, 

 a szünet végén az osztály sorakoztatása, illetve az udvarról történő felvezetése a hetes feladata 

/vagy a folyosón, vagy az udvaron/ az ügyeletes nevelő felügyelete mellett, 

 az udvarról felérkező osztályok a tantermek mellett csendben sorakozva a hetes felügyeletével 

várják meg a következő órát tartó nevelőt, 

 hazamenetel esetén az utolsó órát tartó nevelő felügyelete mellett illedelmesen köszönnek és 

hazaindulnak. 

 

4.2.6.A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 A tanórán kívüli foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy legalább 16.00 óráig tartsanak. 

Amennyiben a szülő igényli, 17 óráig el kell látni a felügyeletet. 

 Rendkívüli foglalkozást, szülői értekezletet az igazgatóval való egyeztetés után lehet tartani. 

 Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek:  

 Napközi otthon 

 Diákétkeztetés 

 Szakkörök, felkészítők 

 Iskolai sportköri foglalkozások 

 Tömegsport foglalkozások 

 Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

 Egyéni foglalkozások, felkészítők 

 Tehetséggondozó foglalkozások 

 Kézműves játszóházak 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

 Kirándulás 
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 Múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 ünnepélyek, megemlékezések 

 Néptánc és zeneoktatás 

 Hit- és vallásoktatás 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – az egyéni foglalkozások és 

korrepetálások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév 

elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

 A felzárkóztató, egyéni foglalkozásokra és korrepetálásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a 

felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést a 

szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. Az ismételten 

igazolatlanul mulasztó tanuló az intézmény vezető engedélyével a foglalkozásokról kizárható. A 

délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra ugyanazok a viselkedési szabályok érvényesek, mint a 

délelőtti időszakban. A házirend szabályainak betartásáért a foglalkozást tartó nevelő a felelős. 

 A művészeti oktatás keretében folyó néptánc és zeneoktatás esetében Házirend betartása szintén 

kötelező. 

 Hit és vallásoktatás óráin a Házirend betartása szintén kötelező. 

4.2.7.16 óráig tartó foglalkozás alóli felmentés 

 A tanulót / kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére az intézményvezető felmentheti a 16 

óráig megszervezett tanórán kívüli foglalkozások alól. A kérelmet a szülőnek írásban kell 

benyújtani. 

 

4.2.8.Hivatali ügyek intézése 

 Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában 8 és 15 

óra között történik.   

 

4.2.9.Vagyonmegóvás 

 Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói felelősek: 

 Az iskola tulajdonának megóvásáért 

 Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 A tűz-és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 Az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanuló házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus vagy iskolai dolgozó, indokolt 

esetben szülő felügyeletével használhatják. 

  Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl, és a tanítási szünetekben – 

külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ezt a fenntartó engedélyezi, és 
az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső 

igénybevevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak. 
 

4.2.10.Dohányzás az intézményben 

 A nevelési-oktatási intézményekben és telekhatáruktól számított 5 méteres távolságon belül a 

dohányzás tilos. Az ellenőrzés során tapasztalt szabályszegés büntető-eljárást von maga után, 

melynek anyagi terhét a vétkes állja. 
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4.2.11.Reklámtevékenység 

 Az iskolában mindenfajta reklámtevékenység tilos. Ez alól kivételes esetben az 

intézményvezető felmentést adhat, amennyiben az adott reklám a tanulóknak szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi-közéleti tevékenységgel, ill. a 

kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

4.2.12.Az iskolai könyvtár 

 Az iskolai könyvtár a tanulók számára minden tanítási napon nyitva van a tanév elején 

megállapított nyitvatartási rend szerint.  

 A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók 

vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

 A könyvtár használatáról szóló szabályokat e szabályzat 1. mellékelte tartalmazza. 

 

4.2.13.Tanulmányi kirándulások rendje 

 Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesítése érdekében, közösségfejlesztő munkájuk 

elősegítése céljából évente szorgalmi időn belül legfeljebb két alkalommal tanulmányi kirándulást 

szerveznek osztályaiknak.  

 A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fizetniük.  

 A kirándulásokat a szülőkkel történő egyeztetés után a költségek elfogadása alapján szervezzük 

meg. 

 A kirándulások célját, feladatkörét a Pedagógiai Programban leírt tartalmak figyelembe vételével 

alakíthatja ki a szervező pedagógus. 

 

4.2.14.Önszerveződő csoportok kialakításának rendje 

A tanulók igényei alapján az intézmény vezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőség van 

arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók a tanév eleji beosztáson kívül nevelői 

felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. 

4.3.Tantárgyfelosztás, órarend 

 A tantárgyfelosztást az intézményvezető készíti el. 

 Az előkészítésnél előtérbe helyezzük a felmenő rendszerű folyamatosság biztosítását, a 

szakmai szempontok érvényesítését.  

 A tantárgyfelosztás év közben megváltoztatható, ha a személyi változások vagy az oktatás 

körülményei azt szükségessé teszik. 

 Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező foglalkozásokra, akkor a tanuló köteles azon 

részt venni. Ebben az esetben a nem kötelező foglalkozást az értékelés és minősítés, a 

mulasztás és a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne.  

 Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül, az órarendet az általa megbízott pedagógus 

készíti el. 

  Az órarend összeállításánál törekszünk a tanulók egyenletes terhelésének biztosítására, 

figyelembe vesszük a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos elfoglaltságokat és 

lehetőség szerint az egyéni kívánságokat. 
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4.4.A tanév helyi rendje 

 A tanév az ágazati miniszter a tanév rendjéről kiadott rendelete alapján kezdődik és fejeződik 

be.  

  A tanév helyi rendjét, programját a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves 

munkatervben.  

Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten az alábbiakról születik döntés: 

 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, 

 az iskolaszintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról, időpontjáról és felelőseiről, 

 tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és tartamáról, 

 az éves munkaterv kialakításáról, 

 a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, 

 a házirend módosításáról. 

4.5.A Házirend 

 Az intézmény tanulóinak munkarendje a Házirend.  

 Az intézmény házirendje, mind belső jogforrás tartalmazza a tanulók helyi joggyakorlásának 

formáit, a tanulók kötelességeinek ellátási rendjét, valamint a tanulók munkarendjének 

részletes szabályozását.  

 A Házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, 

másodsorban a pedagógusok ügyelnek.  

 A házirend egy példányát minden beiratkozáskor a szülőnek átadjuk. A házirend lényeges 

módosításáról a szülőt írásban értesítjük. 

4.6.A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az intézménnyel 

 

 Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül – az alkalmi rendezvények és 

árusítások kivételével – csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre az 

intézmény vezetőtől engedélyt kaptak.  

 A portás az idegen látogatókat fogadja és a megfelelő személyt értesíti. 

 Az intézménybe érkezők útbaigazítást a portástól kapnak. 

 Tanítás alatt óráról sem gyereket, sem pedagógust kihívni nem szabad. A tanítási órákat 

semmilyen körülmények között sem szabad zavarni.  
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5. A vezetés szerkezete, a kapcsolattartás 

rendje, a vezetők helyettesítési rendje 
 

5.1.A Somogyi József Általános Iskola szervezeti rendszere 

 

 

Intézményvezető 

                   

     

 Intézményvezető helyettes      Iskolatitkár 

     

 

Munkaközösség vezetők Technikai dolgozók 

   

 

 Pedagógusok      Pedagógiai munkát segítők 

 

5.2.Az intézmény vezetője: igazgató 

 Az intézmény vezetője az intézményvezető. Irányító munkáját helyettese közreműködésével 

végzi. 

 Az intézményvezető jogállását a magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott 

közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 

 Az intézményvezető az iskola nevelési-oktatási feladatainak irányítását közvetlenül látja el. 

 Az iskola alkalmazottai feletti munkáltatói jogköröket ő gyakorolja. 

 A közoktatási intézmény vezetője felelős - a közoktatási törvény 54. §-a 1-3 bekezdése 

alapján –  

o az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

o az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,  

o gyakorolja a munkáltatói jogokat, és  

o dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet  

jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. 

 A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként az ügyek 

meghatározott körében vagy az intézmény-vezető helyettesre, vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja. 
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 Az intézményvezetőt tartós távolléte alatt minden esetben, az általa meghatározott 

jogkörökkel, az alább megjelölt sorrendben helyettesítik: 

1. számú helyettes: intézményvezető helyettes 

2. számú helyettes: felsős munkaközösség vezetője 

3. számú helyettes: alsós munkaközösség vezetője 

4. számú helyettese:Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

Ha egyik sem tartózkodik az intézményben, akkor a feladat ellátásával ideiglenesen megbízott 

pedagógus látja el a teendőket. 

 Az intézményvezető által kijelölt helyettes vezető- az intézményvezető távollétében – 

a munkáltatói jogkör és a gazdálkodás kivételével, azonnali döntést igénylőminden 

ügyben hatáskörrel rendelkezik, az intézményvezető tartós távolléte esetén /legalább 4 

hét/ minden egyéb esetben. 

 

A nevelési - oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik: 

 a nevelőtestület vezetése 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 a szülői munkaközösséggel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, az intézményi 

tanáccsal és a diákmozgalommal való együttműködés, 

 Az alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos kérdések 

 Az intézményi védő- óvó intézkedések 

 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 

 A működés rendje 

 A környezeti kultúra fejlesztése 

 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 A pedagógiai munka egésze 

 A tankönyvellátással kapcsolatos kérdések 

 Az iskolai könyvtár 

 Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek 

 

Jogszabályi kérdések és alapdokumentumok tekintetében: 

 Az iskolai alapdokumentumok tervezése, elkészítése és felülvizsgálata. 

 

Tanügy igazgatási ügyekben, a pedagógiai munka szervezésével és az intézmény 

működésének szabályosságával kapcsolatban: 

 Törzslapnyilvántartás 

 Tanuló nyilvántartó vezetése 

 Iskolai beíratások, tanulói átvételek 

 A tantárgyfelosztás és órarend készítése 

 Az intézmény irattárának működtetése 

 Az évfolyamonkénti osztályok megszervezése 

 Az osztálybontásban tanított tantárgyak megszervezése 

 Az osztályozó-és javítóvizsgák lebonyolítása 

 A napközis, a tanulószobai és a tanórán kívüli foglalkozások megszervezése 

 



16 

 

A működés személyi, tárgyi feltételei törvényességének kérdésében az alábbi 

dokumentumok kezelése: 

 Végzettséget igazoló okiratok 

 Munkaköri leírások 

 Informatikai feladatok, nyilvántartások 

 Pedagógus továbbképzési terv és ezek végrehajtása 

 A kötelező (minimális) eszközjegyzék 

 

Költségvetési és gazdasági ügyekben: 

 Részvétel az éves költségvetés elkészítésében 

 Fejlesztések, beruházások 

 Pályázatok végrehajtása, elszámolása 

 

Az érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködés területén: 

 A szervezeti működés feltételeinek megteremtése 

 A döntés-előkészítésben való részvétel biztosítása 

 

5.3.Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 

 Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. 

 Az intézményvezető közvetlen vezető munkatársai: 

o  intézményvezető helyettes 

o iskolatitkár 

o alsós munkaközösség vezető 

o felsős munkaközösség vezető 

o testnevelés munkaközösség vezető 

 Az intézményvezető munkatársával napi kapcsolatban van és heti rendszerességgel 

megbeszélést tart. 

 Az iskolatitkár hatásköre és felelőssége szintén munkaköre szerinti feladatokra terjed ki. 

 Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján, 

valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. 

 A közvetlen munkatársak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak az 

intézményvezető felé. 

 Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó állapítja meg. 
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6. Az iskolai közösségek 
 

6.1. Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 

 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt 

közösségeken keresztül érvényesíthetik. 

 

6.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

 

1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán 

belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a Kjt., a Nkt., ill. az ehhez kapcsolódó rendeletek),  valamint az intézmény 

közalkalmazotti szabályzata rögzítik. 

 

6.3.Az iskolai oktató munkát végzők közössége 

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

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

szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottai. Az intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény 

működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényben és más jogszabályokban meghatározott 

kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

6.4.A nevelők közösségei 

 

6.4.1.A nevelőtestület 

 

 A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottja. 

 A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel 

rendelkezik. 

 A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott esetekben. 

 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 Tanévnyitó értekezlet 
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 Nevelési értekezlet 

 Félévi és év végi osztályozó értekezlet 

 Aktualitásoknak megfelelően munkaértekezlet 

 Félévzáró és tanévzáró értékelő értekezlet 

 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

több mint egyharmada kéri, ill. akkor, ha az iskola igazgatója ezt indokoltnak tartja. 

 

A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: 

 A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven 

százaléka jelen van 

 A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, ill. a szervezeti és 

működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – 

titkos szavazással is dönthet. 

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. Döntéseit határozati formában kell 

meghozni, kiadni. 

 
Az intézmény minden dolgozója köteles: 

 A munkakörök ellátására vonatkozó jogszabályokat, az intézményi belső szabályzatokat, 

utasításokat megismerni, és munkájuk során érvényesíteni. 

 Munkáját lelkiismeretesen, körültekintően és legjobb tudása szerint elvégezni, szakmai-

pedagógiai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni. 

 A nevelő-oktató munka hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és az 

érdekeltekkel szoros együttműködést kialakítva dolgozni. 

 „A pedagógus az óraközi szünetekben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra 

előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem 

kötött részében munkaköri feladatként a munkaköri leírásban foglaltak szerint, vagy a 
munkáltató utasítása alapján 

o ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen:  

 felkészül foglalkozásokra,  

 tanítási órákra, 
 előkészíti azokat,  

 értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét,  

o elvégzi a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, 
o részt vesz  

 a nevelőtestület munkájában,  

 a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek 

fejlesztésében,  
 az iskola kulturális és sportéletének,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének a megszervezésében,  

 a gyermekek, tanulók felügyeletének az ellátásában,  
o a diákmozgalom segítésével,  

o a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzésével  

o részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában,  
o az intézményi dokumentumok készítésében.” 

o mentorpedagógusként  

 bemutató órákat tart, 
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 hospitáló, óralátogató pedagógusokat fogad, 

 fejleszti saját eszközrendszerét,  

 keresi és ápolja az iskolán belüli és azon kívüli szakmai kapcsolatokat 
 

Minden dolgozó felelős: 

 Az intézményi tulajdon védelméért, a feladatai végrehajtásához szükséges eszközök szakszerű 

kezeléséért, rendeltetésszerű használatáért, azok biztonságos megőrzéséért. 

 

Minden dolgozó jogosult: 

 Igényelni a folyamatos munkavégzés lehetőségét, a munkavégzéshez szükséges szervezeti 

tárgyi feltételeket, információkat. 

 Megismerni az intézmény célkitűzéseit, terveit, közreműködni azok kialakításában, 

fejlesztésében. 

 Kezdeményezni az eredményesebb munkavégzést. 

Az intézmény állományába tartozó dolgozók feladatait az igazgató által készített munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását 

átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy a diákönkormányzatra. 

 

6.4.2.A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

 Alsós munkaközösség - tagjai: az 1-4. évfolyamon tanító pedagógusok 

 Felsős munkaközösség - tagjai: az 5-8 évfolyamon tanító pedagógusok 

 Testnevelés munkaközösség – tagjai a testnevelés tantárgyat oktató pedagógusok 

 

A szakmai munkaközösségek feladatai 

A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkeznek. 

A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: 

 A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 Az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése 

 Azonos követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos 

ellenőrzése, mérése, értékelése 

 Tanulmányi  versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, részvétel pályázatokban 

 A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, éves munkaterve, valamint 

az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy vagy legfeljebb két 

tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. 

 

A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. munkaközösség 

vezetőjét az igazgató bízza meg. 
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6.5.A szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) 

 

 Sorait az osztályokban megválasztott szülői munkaközösségi tagok alkotják.  

 A Szülői Munkaközösség egységes szervezet, tagjai közül elnököt választ. 

 A Szülői Munkaközösség véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott esetekben. 

6.6.Az Intézményi Tanács 

 

A Nkt. 73.§-ban foglaltak szerint a helyi közösségek érdekeik képviseletére intézményi tanács 

hozható létre. Amennyiben az előzőek szerint nem jött létre intézményi tanács, azt 2013.október 

15-ig meg kell alakítani. Ebben az esetben az intézményvezető a szülők, a nevelőtestület és a 

székhely szerinti települési önkormányzat egyenlő számú delegáltjaiból hívja össze. 

6.6.A tanulók közösségei 

 

6.6.1.Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanuló osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki 

tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 

Az osztályközösség vezetője, az osztályfőnök 

Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgató 

bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok mikro értekezletének 

összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 alaposan ismernie kell tanítványait, 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, fejleszti személyiségüket és 

közösségfejlesztő tevékenységet végez,  

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és  látogatja óráikat, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői választmányával,   a 

tanítványaival foglalkozó tanárokkal, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különösen gondot fordítva a nehezen nevelhető és hátrányos helyzetű gyermekekre,  

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző útján rendszeresen 

tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat /osztálynapló vezetését,  a félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatását, a tanulással  kapcsolatos  adminisztrációt/, 

 igazolja a tanulók hiányzásait,  
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 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról,  

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola aktuális feladatairól, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére, 

 nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 

 

 

6.6.2.Az iskolai diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére mindkét tagiskolában külön diákönkormányzat 

működik. 

 Az iskolai diákönkormányzatok jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, 

ill. annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

 Az iskolai diákönkormányzatok szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. 

 Az iskolai diákönkormányzatok a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. 

 Az iskolai diákönkormányzatok munkáját segítő nevelőt – a nevelőtestület egyetértésével 

– az igazgató bízza meg. 

 Az iskolai diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyen az 

intézményvezető vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet 

egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesítéséről, az 

iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

 A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzatok vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető a felelős.  

 A diákközgyűlés egy vagy két tanév időtartamra a tanulók javaslatai alapján egy fő 

diákképviselőt választ.  
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7. Az iskolai közösségek kapcsolattartása 
 

7.1.A vezetés és a nevelőtestület 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus-vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 A különböző értekezletek 

 Megbeszélések, stb. 

Ezen fórumok időpontját az adott munkaterv határozza meg. 

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, 

interneten, e-mailen, valamint írásbeli tájékoztatón keresztül értesíti a nevelőket. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy munkaköri vezetőjük, ill. választott képviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel.  

7.2.A nevelők és a tanulók 
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról: 

 Az igazgató 

o Az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente 

o A diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal 

o Az iskolai faliújságon keresztül folyamatosan 

 Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon  

 folyamatosan tájékoztatják. 

 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak, tanítóknak 

szóban és írásban folyamatosan tájékoztatniuk kell. 

7.3.A nevelők és a szülők 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: 

 Az intézményvezető 

o Összevont szülői értekezleten és a Szülői Munkaközösség ülésein 

o Valamennyi szülőt a tanév elején, ill. az egyes szülőket valamennyi 

indokolt esetben közvetlenül írásban tájékoztatja 

 Az osztályfőnökök 

o Az osztályszülői értekezleten tájékoztatják 

 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 A családlátogatások 

 A szülői értekezletek 

 A nevelők egyéni fogadóórái 

 Az iskolai fogadóórák 

 A nyílt tanítási napok 
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 A tanuló értékelésére összehívott megbeszélések 

 Értesítések, értékelések a tájékoztató füzetben 

 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatójához, az 

adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetővel, 

nevelőtestületével vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, ill. házirendjéről az intézmény vezetőtől, valamint helyettesétől kérhetnek 

tájékoztatást. 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, ill. 

intézményeknél található meg: 

 Az iskolai könyvtárban 

 Az intézmény vezetőnél 

 Az iskola honlapján 

 

Az iskola szervezeti és működési szabályzata nyilvános, minden érdeklődő számára 

elérhető és megtekinthető. A szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a következő 

személyeknél, ill. intézményeknél található meg: 

 Az iskolai könyvtárban 

 Az intézmény vezetőnél 

 Az iskola honlapján 

 A nevelői szobában 

 

A tanulói házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A tanulói házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 

 Az iskola könyvtárában 

 A tanáriban 

 Az intézmény vezetőnél 

 Az iskola honlapján 

 A Szülői Munkaközösség elnökénél 

 

A házirend egy-egy példányát – a Knt. előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 
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8. Az iskola külső kapcsolatrendszere 
 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetése állandó 

munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával  

 Győri Tankerületi Központtal 

 Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testületével 

 Intézményi Tanáccsal 

 A helyi civil szervezetekkel 

 A Megyei Pedagógiai Oktatási Központtal 

 A Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

 Az Oktatási Hivatal és a Megyei Kormányhivatal oktatási főosztályával 

 A mosonmagyaróvári kistérségi társulással 

 a környező oktatási intézményekkel 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 Az eredményes oktató-nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 A helyi háziorvosi szolgálattal 

 A helyi védőnői szolgálattal 

 A helyi Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel 

 A helyi plébánia hivatallal  

 A helyi Sportegyesülettel 

 A helyi üzemekkel 

 A helyi vállalkozókkal 

 A munkakapcsolatok megszervezéséért, folyamatos gondozásáért az intézményvezető 

a felelős. 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat területileg illetékes képviselőjével. 

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 
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9. Az egyéb tanórai foglalkozásokra vonatkozó 

általános szabályok 
 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások és korrepetálások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A 

tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.  

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

tantárgyfelosztásában kell rögzíteni. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői 

igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat 

munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az 

iskola pedagógusa. 

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

érdekében évente legalább két alkalommal osztályaik számára kirándulást szerveznek. A 

tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell.  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, ill. művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat, táborokat, játszóházakat, erdei iskolákat, színházlátogatásokat is 

szervez. A tanulók részvétele ezeken a rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és 

kulturális versenyeket, vetélkedőket, bemutatókat szervez. A versenyek megszervezéséért, a 

résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felelősek. 

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít. 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak órarendbe beépítve hit-és 

vallásoktatást szervezhetnek. Az ezeken való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola 

a foglalkozásokhoz tantermet biztosít. A hitoktatást az adott egyház által kijelölt hitoktató 

végzi. 
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10. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre 

vonatkozó szabályok 
 

10.1.Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: 

  Biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai 

programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését 

 Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát 

 Segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését 

 Az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók 

munkavégzéséről 

 Feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és 

jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt, az intézmény működésével kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

10.2.A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

10.2.1.A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult: 

 Az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni. 

 Az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról 

másolatot készíteni. 

 Az ellenőrzött dolgozó munkavégzését figyelemmel kísérni. 

 Az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. 

 

10.2.2.A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles: 

 Az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

foglalt előírásoknak megfelelően eljárni. 

 Az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 Az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal, és 

a saját illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás 

szerint időben megismételni. 
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10.3.Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei: 

 

10.3.1.Az ellenőrzött dolgozó jogosult: 

 Az ellenőrzés megállapításait kérésére írásban megismerni 

 Az ellenőrzés módjára ás megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket 

tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez. 

10.3.2. Az ellenőrzött dolgozó köteles: 

 Az ellenőrzést végző munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit 

teljesíteni. 

 A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 

10.4.A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai: 

 Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola 

belső szabályzataiban, a munkaköri leírásban, az éves ellenőrzési tervben előírtak 

szerint a tanév során folyamatosan végezni. 

 Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét 

tájékoztatni kell. 

 Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél 

(az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri. 

 Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek: 

- A hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét 

- A hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell 

 

10.5.A belső ellenőrzésre jogosult dolgozó és kiemelt ellenőrzési feladatai: 

10.5.1.Intézményvezető: 

 Ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek 

 Ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli, 

technikai jellegű munkáját 

 Ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását 

 Elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát 

 Összeállítja tanévenként az iskolai munkatervhez igazodva az éves ellenőrzési 

tervet 

 Felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett 

 Ellenőrzi:  

o a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét 

o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét 

o a pedagógusok adminisztrációs munkáját 

o a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét 
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10.5.2.Intézményvezető- helyettes 

 Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során 

különösen: 

o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét 

o a pedagógusok adminisztrációs munkáját 

o a gyermek és ifjúságvédelmi munkát 

 folyamatosan ellenőrzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a 

gazdálkodási, a műszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során 

különösen: 

o az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, 

o a pénzkezelés, a pénztár szabályszerű működését, 

o a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggő tevékenységet, 

o az intézmény működéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, 

karbantartásokat és beszerzéseket, 

o a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását, 

o a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását 

 folyamatosan ellenőrzi a hozzá tartozó dolgozók szabályszerű munkavégzését, 

munkafegyelmét 

 

10.5.3.Munkaközösség-vezetők 

 Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-

oktató munkáját, ennek során különösen: 

o a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket 

o a nevelő-oktató munka eredményességét (tantárgyi eredmény mérésekkel) 

 

1. Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit 

meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.  

2. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető 

a felelős. 
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11. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

rendje 
 

11.1.A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 Biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését 

 Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát 

 Az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

pedagógusok munkavégzéséről 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez 

11.2.A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 Az intézményvezető 

 Az intézmény vezető-helyettes 

 A munkaközösség-vezetők 

 Az intézményvezető – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola 

pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat 

elvégzésére kijelölni 

11.3. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső 

ellenőrzése során: 

 A pedagógusok munkafegyelme 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása 

 A nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

 A tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

 A tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 A nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 

- az órára történő előzetes felkészülés, tervezés 

- a tanítási óra felépítése és szervezése 

- a tanítási órán alkalmazott módszerek 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán 

- az óra eredményessége, a tantárgy követelményeinek teljesítése  

(a tanítási órák elemzésének szempontjait az iskolavezetés határozza meg) 

 A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás 
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12. A mindennapos testnevelés formái 
 

1. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

 A heti kötelező testnevelés órák 

 Szabadon választott testnevelés órák 

 Az évfolyamonkénti tömegsport foglalkozások 

 Iskolai sportköri foglalkozások 

 Alkalmi sportrendezvények 

 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében felmenő rendszerben 

kötelező megszervezni a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

melyből heti két óra kiváltható: 

 iskolai sportkörben történő sportolással. 

 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói szerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján 

a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás 

birtokában, a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel. 

3. Az iskolai sportkör munkáját az intézmény vezetője által megbízott testnevelő tanár segíti. 

4. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.  

5. Az iskolai sportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) 

az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni. 

6. A tanórán kívül szervezett iskolai sportköri és tömegsport foglalkozásokon való 

részvételhez az iskola biztosítja a sportpályát és a tornatermet, valamint az eszközöket. 
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13. A tanulók rendszeres egészségügyi 

felügyelete és ellátása 
 

1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola minden 

tagintézményi egységére vonatkozóan megállapodást köt a fenntartó a községben 

működő háziorvossal, fogorvossal és a védőnővel.  

2. A megállapodásnak biztosítania kell: 

 A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

- Fogászat: évente 2 alkalommal – külön éves rend szerint a fogszakorvossal 

- Belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal 

- Szemészet: évente 1 alkalommal 

- Hallásvizsgálat: évente 1 alkalommal 

 

 A tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal  

 A továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát 

 A tanulóknak a helyi védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát (éves 

ütemezés szerint) 

 

3. A rendszeres egészségügyi felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása az 

intézményvezető helyettes irányításával történik. 
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14. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő 

fegyelmi eljárás szabályai 
 

A Tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az 

intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt. 

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (XI:24.) OKM rendelet 9.§-a alapján : 

A fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárás lefolytatását kell szervezni. 

1.Az egyeztető eljárás lefolytatását a fegyelmi bizottság végzi. 

2.Tagja az iskola valamely pedagógusa, szülői munkaközösség vezetője, diákönkormányzat 

vezetője. 

3.A fegyelmi bizottság szervezi meg az egyeztető eljárást a kötelezettség szegő és a sértett 

között. 

4.A fegyelmi bizottság elősegíti a tárgyalás során a kötelezettség szegő és a sértett közötti 

megállapodás létrejöttét. 

5.Az egyeztető eljárás idejére a fegyelmi eljárás szünetel. 

A törvény szerinti szabályozás a következő: 

(1) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös 

kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi 

szülői szervezet és az iskolai, kollégiumi 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 sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A 

szabályozásnál az iskolai, kollégiumi szülői szervezetnek és az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzatnak egyetértési joga van. 

(2) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett 

esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. A 

fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha 

kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének 

lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő hozzájárult. A tanuló, 

kiskorútanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül – 

írásban bejelenti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, 
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ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba 

történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezet 

eredményre. 

(3) Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, 

kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg 

kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 

egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb 

közösségben nyilvánosságra lehet hozni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg. 
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15. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói 

balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén 
 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, 

hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

15.1.Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésével kapcsolatosan 

 

1. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzatának valamint a tűzvédelmi utasításnak, és a tűzriadó tervnek a 

rendelkezéseit. 

2. Az iskola pedagógiai programja alapján tanórai keretekben oktatni kell a tanulók 

biztonságát és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat, és 

viselkedési formákat. 

3. A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk 

ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a 

rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

4. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon 

tilos és elvárható magatartásformákat. 

5. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben: 

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat 

- a házirend balesetvédelmi előírásait 

- rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a ,menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban 

 

 Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt 

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét  

 

6. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendő magatartásra. 
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7. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját 

az osztálynaplóba be kell jegyezni és valamennyi balesetvédelmi oktatásról külön jelenléti 

ívet kell vezetni. 

8. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-

e a szükséges ismereteket.  

9. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) 

tartó, vezető nevelők baleset megelőzési feladatait a munkaköri leírásuk és a munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 

10. Az iskola igazgatója vagy az adott intézményegység tagintézmény-vezetője 

egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések 

(szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi.  

A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági, munkavédelmi szabályzata tartalmazza.  

 

15.2.Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló balesetek esetén 

 

1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 A sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie 

 Ha szükséges orvost kell hívnia 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie 

 A tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának 

 

2. E feladatok ellátásában a tanuló baleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is 

köteles részt venni. 

3. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

4. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett 

volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeként meg kell állapítani, hogy mit kell 

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

 

15.3.A tanuló balesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb 

jogszabályok előírásai alapján 

 

1. A tanuló balesetet elektronikus rendszerben kell jelenteni, mely az OKM-ban azonnal 

megjelenik. 

2. Papír alapon abban az esetben kell a jegyzőkönyvet elkészíteni, amennyiben az 

elektronikus rendszer nem működik. Ebben az esetben a fenntartó részére továbbítani kell. 

3. A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló baleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni.  

4. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. Súlyos baleset 

kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 
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16. Rendkívüli esemény esetén szükséges 

teendők 
 

1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve 

az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény 

épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 A természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.) 

 A tűz 

 A robbantással történő fenyegetés 

 

2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét 

vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut 

a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, vagy valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

 

3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezető: 

 Intézményvezető 

 intézményvezető helyettes 

 Tűzvédelmi felelős 

 Ügyeletes nevelők 

 

 

4. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 Az intézmény fenntartóját 

 Az intézmény székhelye szerinti önkormányzati hivatalt 

 Tűz esetén a tűzoltóságot 

 Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 Személyi sérülés esetén a mentőket 

 Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófa 

elhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja 

 

5. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető, vagy az intézkedésre 

jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket tűzjelzővel, illetve 

szaggatott csengetéssel, amennyire lehetséges személyes értesítéssel riasztani kell, 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet 

a bent tartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 

található kiürítése terv alapján kell elhagyniuk.  

6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére 

tanórát, vagy más foglalkozás tartó pedagógus a felelős. 

7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek 

a tantermen kívül (pl. mosdóban, öltözőben stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell 
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 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló 

az épületben 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia 

 

8. Az intézményvezető illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 A közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról 

 A vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 Az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 A rendvédelmi illetve katasztrófa elhárítási szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról 

 

9. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófa elhárító szerv vezetőjét az iskola 

igazgatójának, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 A rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszín rajzáról 

 Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

 A közmű (víz, elektromos vezetékek, gáz) helyéről 

 Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

 Az épület kiürítéséről 

 

10. A rendvédelmi illetve katasztrófa elhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi illetve katasztrófa elhárító szerv vezetőjének igénye szerint kell eljárni, a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan.  

11. A rendvédelmi illetve katasztrófa elhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény 

minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

12. A rendkívüli esemény miatt kiesett órákat az igazgató által meghatározott szombati 

napokon be kell pótolni.  

13. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a tűzriadó terv 

című igazgatói utasítás tartalmazza. 

14. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 

szabályozását a bombariadó terv című igazgatói utasítás tartalmazza. 

15. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal 

történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a 

felelős. 

16. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési 

terv alapján évente legalább 1 alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

iskola igazgatója a felelős. 

17. A tűzriadó tervben és bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.  

18. A tűzriadó tervet és bombariadó tervet az igazgatói irodában kell elhelyezni. 
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17. Aláírási és pecséthasználati jogkör 
 

1. Az iskola nevében aláírási joga az intézmény vezetőnek, vagy az általa írásos 

meghatalmazással megbízottaknak van. A postai küldemények átvétele külön meghatalmazás 

alapján történik. 

2. Az iskola pecsétjét az intézményvezető, az intézmény vezető-helyettes, az iskolatitkár 

és az esetenként megbízott személyek használhatják. 

 Bizonyítványok, naplók, tájékoztató füzetek hitelesítése során az osztályfőnökök 

 Vásárlások, egyéb ügyintézések esetén a közvetlen megbízott személyek 

 Az intézmény hivatalos pecsétjei: 
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18. Elektronikus úton előállított papír alapú 

nyomtatványokra vonatkozó szabályok 
 

18.1.Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

 

1. A hitelesítésre jogosult az intézményvezető illetve a nyomtatványon szereplő egyéb 

személy 

2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítési rendnek megfelelő személy. 

 

18.2.Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 

kezelési rendje 

 

1. A dokumentumokat az iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerint az iktatóban 

tároljuk. 

2. Ezen feladat az iskolatitkár tevékenységébe tartozik. 
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19. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának szabályai 
 

1. A jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület 

elfogadásával, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, az intézményi tanács egyetértésével és 

a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

2. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezhetik: 

 A fenntartó 

 A nevelőtestület 

 Az intézményvezető 

 A szülői szervezet 

 Az Intézményi Tanács 
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ZÁRÓ, HATÁLYBA LÉPTETŐ 

RENDELKEZÉSEK 
 

1. Valamennyi a jelen szabályzatban közvetlenül nem érintett, vagy részletezett 

kérdésekben közvetlenül a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényt, az ehhez 

kapcsolódó valamennyi törvényt, illetve ehhez kapcsolódó módosításait, valamint 

rendeleteket – közöttük a 20/2012.(VIII:31)EMMI rendeletet -, ezek módosításait, valamint az 

ezekhez kapcsolódó valamennyi érvényben lévő jogszabályt kell alkalmazni. 

 

Ez a szervezeti és működési szabályzat 2014. március 24. napján - az iskola jóváhagyását 

követően – lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Kimle, Ásványráró Közoktatási 

Intézmény szervezeti és működési szabályzata.  

2. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezésekkel egyetértett a szülői 

szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács. 

3. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 

önálló szabályzatok, igazgatói intézkedések tartalmazzák. Ezen szabályzatok, rendelkezések 

előírásait az intézményvezető a szervezeti és működési szabályzat megváltoztatása nélküli is 

módosíthatja. 

 

 

 

 

 

Ásványráró,2014. március 26. 

 

 

Nagy Zoltán 

        intézményvezető 

 



42 

 

Mellékletek 
 

1. számú melléklet: 
 

Az intézmény iskolai könyvtárának szervezeti és 

működési szabályzata 
 

1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó általános adatok 

 

1.1 A könyvtár neve: A Somogyi József Általános Iskola könyvtára 

 

1.2 A könyvtár címe, telefonszáma: 9177 Ásványráró, Rákóczi utca 13..; 06-96-580-018 

 

1.3 A könyvtár, mint az iskolai könyvtárhálózat tagja a szakmai szervezetekkel tartja 

a kapcsolatot. 

 

1.4 A könyvtár jellege: zárt könyvtár (kizárólag az intézmény dolgozói és tanulói 

vehetik igénybe) 

 

1.5 A könyvtár elhelyezése: Az épület földszintjén működik. 

 

1.6 A könyvtár használata: ingyenes 

 

 

2. Tárgyi és személyi feltételek 

 

A könyvtár  44  m2 területen helyezkedik el, egy helyiségből áll. 

Helyben használathoz a könyvtár 24 személy befogadására alkalmas. 

Kölcsönzési idő: Az éves munkatervben meghatározottak szerint. 

A könyvtárosi teendőket 1 fő tanító - könyvtáros látja el. 
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3. Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása 

 

Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről 

a fenntartó gondoskodik. 

Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az igazgató látja el, a nevelőtestület és 

a diákönkormányzat véleményének és javaslatainak figyelembevételével. 

Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével a Győr-Moson-

Sopron Megyei Pedagógiai Intézet segíti. 

 

4. Az iskolai könyvtár működésének célja 

 

Az intézményben működő iskolai könyvtár működésének alapvető célja, hogy 

• segítse elő az oktató- nevelő munkát, 

• a rendelkezésre álló dokumentumok segítségével biztosítsa a szakmai munka 

(oktató-nevelő munka) színvonalának szinten tartását, fejlesztését, 

• segítse elő az iskolai könyvtárhasználók (nevelők, tanulók, dolgozók) általános 

műveltségének gyarapítását, 

• a folyamatosan korszerűsített könyvállomány segítségével közvetítse az új, modern 

ismereteket. 

 

5. Az iskolai könyvtár feladata 

       

5.1 Az intézmény könyvtárának általános feladatai 

 

Az intézmény könyvtárának, mint forrásközpontnak fő feladatai a következők: 

• elősegíteni az iskolai szervezeti és működési szabályzatban és a  pedagógiai 

programban rögzített célok helyi megvalósítását,  

• biztosítani az iskola tanulói és nevelői részére az oktatáshoz és tanuláshoz 

szükséges információkat és ismerethordozókat, 

• gyűjteményét folyamatosan fejleszteni, feltárni, megőrizni, gondozni és 

rendelkezésre bocsátani,  

• rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújtani a könyvtár dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
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• felkészíteni a tanulókat az önálló könyv- és könyvtárhasználatra, 

• közreműködni az intézmény- helyi tantervének megfelelő-könyvtári 

tevékenységében (tanóra tartása, bevezetés a könyvtárhasználatba, iskolai 

programok szervezése, segédeszközök biztosítása stb.) 

• biztosítani  más könyvtárak  állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét 

(tájékoztatás, információcsere, könyvtárközi kölcsönzés), 

• statisztikai adatokat szolgáltatni. 

 

 

5.2 Az intézmény könyvtárának szakmai feladatai 

       

 Az intézmény könyvtárának céljai illetve általános feladatai teljesítésének érdekében az 

alábbi szakfeladatokat kell ellátni: 

 • az iskola helyi tantervének figyelembevételével folyamatosan bővíteni,       

korszerűsíteni állományát az iskola tanárainak, nevelőközösségeinek  és tanulóinak  

javaslatai alapján, 

      • az iskolai könyvtár állományának gyarapítását (beszerzés, ajándék, csere) az éves 

munkatervben foglaltak alapján az éves beszerzési keret figyelembevételével 

elvégezni,  

     • a beszerzett, megőrzésre átvett dokumentumokat bevételezni, leltárba venni,  

     • az elavult, feleslegessé vált dokumentumokat az iskola Selejtezési Szabályzatával 

összhangban az  állományból kivonni, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt elvégezni,  

    • a könyvek szabadpolcos elhelyezését, tagolását azok tartalmának, jellegének 

figyelembevételével elvégezni: 

- kézikönyvtár 

- segédkönyvtár 

      - kölcsönözhető állomány 

- időszaki kiadványok (folyóiratok, szaklapok) 

- letétek (a könyvtárból szaktermekbe kihelyezett dokumentumok) 

      •  gondoskodni a könyvtári állomány megfelelő tárolásáról, a raktári rendről                                            

      • rendszeres gyakorisággal ellenőrizni az állományt 
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6. Az iskolai könyvtár használata 

      

 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató – nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását segítse. 

Az iskolai könyvtár használata során az alábbi feladatokat kell teljesíteni: 

6.1. A könyvtárhasználót segíteni kell tájékoztatással, tanácsadással az iskolai 

munkához kapcsolódó irodalom felkutatásában. 

6.2. A könyvtárhasználó számára a megfelelő irodalmat kell ajánlani, kölcsönzéssel vagy 

helyben használattal a rendelkezésére bocsátani. 

6.3. A könyvtárhasználókról nyilvántartást kell vezetni. (Szirén Integrált Könyvtári 

Rendszer) 

6.4. A kikölcsönzött dokumentumokról nyilvántartást kell vezetni. A vissza nem hozott 

könyveket felszólítással, térítési kötelezettséggel kell az állományba visszajuttatni. 

6.5. Könyvtárhasználati órák tartása, a könyvtárban megtartott egyéb szakórák, 

foglalkozások előkészítése. 

6.6. A könyvtárhasználat szabályai 

A könyvtár helyiségét a nyitvatartási időn kívül, a könyvtáros távollétében - az állomány 

védelme érdekében- zárva kell tartani. Kulcs csak a könyvtárosnál és az igazgatói 

irodában lehet. Ez utóbbit csak különösen indokolt esetben lehet onnan elvinni, erről a 

könyvtárost utólag tájékoztatni kell. 

A könyvtár nyitvatartási rendjét a könyvtár ajtaján jól láthatóan közzé kell tenni. 

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele csak a könyvtár nyitvatartási idejében 

lehetséges. 

A könyvtárban enni, inni tilos. Tilos a hangos beszéd, mások zavarása. 

A könyvtár dokumentumaira, berendezési tárgyaira fokozottan kell ügyelni. A 

szándékosan okozott kárt a könyvtár használójának meg kell térítenie.  

6.8 A kölcsönzés rendje: 

• minden tanuló legfeljebb 4 könyvet kölcsönözhet ki egy alkalommal 

•  a kölcsönzési határidő három hét 

•  hosszabbítani egy alkalommal lehet 

•  a felnőttek legfeljebb 15 dokumentumot kölcsönözhetnek egyszerre, ezeket 

    legkésőbb az adott tanév végén kötelesek visszahozni a könyvtárba 
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•  folyóiratok nem kölcsönözhetők a tanulók számára 

•  folyóiratok felnőtteknek két hétre kölcsönözhetők 

 

7.  Az olvasó jogai, kötelezettségei 

7.1 Az olvasó jogai: 

• az olvasó jogosult a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére 

• a könyvtári  szolgáltatások ingyenesen illetik meg 

7.2 Az olvasó kötelezettségei: 

• az olvasó köteles a könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat határidőre 

 visszahozni 

•  ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszíti, vagy megrongálja,köteles annak 

árát megtéríteni, vagy ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan példányát a 

könyvtárnak átadni 

•  a  dokumentum beszerezhetetlensége esetén egy hasonló témájú, árban 

közel álló művet köteles beszerezni a könyvtár számára 

• ha a könyvtárhasználó már nem tanul, dolgozik az iskolában, akkor 

 távozása előtt köteles a nála levő könyvtári dokumentumokat visszaszolgáltatni 

•  a  könyvtár házirendjét betartani. 

 

 

8. Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

 

Az iskolai könyvtár feladataihoz szükséges pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves 

intézményi költségvetés alapján kell kialakítani, létrehozni. 

A pénzügyi keret csak az alábbi célokra fordítható: 

- szakkönyvek vásárlása,  

- a könyvtárba szükséges információhordozók beszerzése, 

- nyomtatványok beszerzése. 
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9. Záró rendelkezések 

Az iskolai könyvtár szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának 

melléklete, a benne nem említett valamennyi kérdésben az iskola szabályzatában leírtak 

szerint kell eljárni. 

Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni, át kell dolgozni, ha jogállásában, 

szervezeti felépítésében, feladataiban változás áll be. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatát mindenki számára hozzáférhető helyen kell 

elhelyezni. (könyvtár, titkárság) 

Jelen működési szabályzat a jóváhagyás napján lép életbe. 
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2. számú melléklet:  
 

Munkaköri leírás minták 
 

 

Intézményvezető munkaköri leírása 

 

I. Munkáltató 

 

II. Munkavállaló 

 Név:  Fizetési osztály: 

 Kulcsszám: FEOR-száma: 

III. Munkakör 

Beosztás: Intézményvezető 

Cél: Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa 

vezetett intézmény szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció 

szerinti pedagógiai tevékenységet, az alkalmazottak munkáját, és biztosítja az 

ésszerű gazdálkodást. 

Közvetlen felettese: kinevező fenntartó 

Helyettesítési előírás: SzMSz szerint 

IV. Munkavégzés 

 

Hely: Szervezeti egység: 

 

Heti munkaidő: Munkaidő beosztás: 

 

V. Munkaviszonyt érintő szabályok: 

 

- 2011. évi 190. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
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- 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

- A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

- 5/2013 (V.31.) KLIKE utasítása a munkáltatói jogkör gyakorlásának 

átruházásáról 

- SZMSZ 

 

VI. Követelmények 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: 

- Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez 

szükséges – az Nkt. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség, középiskolában mesterfokozat 

- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg 

pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 

alkalmazás 

 

Elvárt ismeretek: A közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi szabályai, 

belső szabályzati rendszer. 

 

Szükséges képességek: A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a 

rendellenességek felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntésképesség. 

 

Személyi tulajdonságok: Közszolgálati elhivatottság, határozottság, magabiztos 

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, együttműködési készség 

 

VII. Kötelességek 

 

- Vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési 

intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért; 

- Dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával 

kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy 

hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe 

tartozik; 

- A jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen 

az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással 

összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok 

tekintetében; a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési 
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intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog 

tovább nem ruházható; 

- Elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását; 

- Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, és köznevelési 

intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói 

döntések iratait; 

- Jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, 

a helyi tantervet, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az éves 

munkatervet; 

- Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja 

a szakmai követelmények érvényesülését 

- Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges – az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét, 

- Gyakorolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatában és az Intézményfenntartó Központ egyéb szabályzataiban 

ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési 

intézmény közalkalmazottai felett; 

- Évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az 

Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének 

elkészítéséhez; 

- Az elnök által meghatározott rendben adatot szolgáltat és legalább évente írásos 

tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény 

tevékenységéről; 

- Teljesíti a központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló 

szervezeti egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által - az 

elnök utasításai szerint - kért adatszolgáltatást; 

- Véleményezi az elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – a 

köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő – döntést, 

javaslattételi jogkörrel rendelkezik; 

- Szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos 

feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése 

az operatív feladatok irányítása céljából, és gyakorolja az intézményben a vezetési 

funkciókat. 

- A vezetői feladatok ellátását biztosítani kell az alatt az időszak alatt, amelyben a 

gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, vagyis addig az intézmény 

vezetője és helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia - 

amennyiben erre lehetőség nincs, úgy az intézmény SzMSz-ben meghatározott 

helyettesítési rendben kijelölt közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény 

biztonságos működéséért. 

- A tankerület által üzemeltetett, internetes felületen elérhető nyilvántartási 

rendszerbe a munkaidő megkezdésekor az intézményvezető köteles bejelentkezni, 

majd a munkaidő végeztével kijelentkezni. 

- Az Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdésében szabályozott kötött munkaidőben (32 óra) 

ellátandó feladatok meghatározása az intézményvezető kötelessége. A feladatok 
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meghatározása mellett felelősséget vállal azért, hogy a pedagógusok a kötött 

munkaidőben történő feladatvégzését betartatja. 

 

VII. 1. Feladatok részletesen: 

 

- Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását; – a 

jóváhagyott költségvetés alapján 

- Biztosítja a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a munka– és 

tűzvédelmi rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését 

- Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a 

hatályosságról, az előírások betartásáról. 

- Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület 

határozatait, a tankönyvrendelést 

- Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai 

munkát. 

- Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi 

ünnepélyek méltó lebonyolítására 

- Együttműködik a fenntartóval, az tankerülettel, a szülőkkel, érdekképviselettel, 

stb. 

- Az intézmény dolgozóival kapcsolatos nyilvántartások (KIR, KIR3) adatainak 

ellenőrzése 

- Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi 

a gyermekek egészségügyi felülvizsgálatait. 

- Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között 

- Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét 

- Ellenőrzi és értékeli – minőségbiztosítással, személyes tapasztalattal, mérésekkel 

az intézményi tevékenységet 

- A nevelő és oktató munka pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai 

programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. 

- Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok 

miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, az intézményre 

kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető a fenntartó és a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala egyidejű értesítése mellett, rendkívüli 

szünetet rendel el. 

- A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és 

pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára 

az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

- A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a 

munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg 

legfeljebb öt évre. 

 

 

VII.2. Munkaköri kapcsolatok 

 

- Közvetlen munkakapcsolatok: az igazgatóhelyettesekkel, gazdasági vezetővel, 

iskolatitkárral, gondnokkal, könyvtár vezetőjével, megbízott felelősökkel 
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- Kapcsolatot tart: a fenntartóval, tankerülettel, a szülői munkaközösséggel, 

diákönkormányzattal, szülőkkel, a tagintézménnyel, az érdekvédelmi 

szervezetekkel, társintézmények vezetőivel, ügyintézések illetékeseivel, az iskolai 

alapítvány kuratóriumával és támogatóival, a helyi társadalmi szervezetekkel, az 

iskolaorvossal 

 

VII.3. Munkáltatói feladatköre: 

 

- Lebonyolítja a pályázati eljárásokat, alkalmazza, kinevezi a dolgozókat, 

nyilvántartja személyi anyagukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört, 

engedélyezi a szabadságot. 

- Kiadja – szükség esetén módosítja – a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozók 

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján 

minősít. 

- Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, az intézményi 

minőségfejlesztést, a munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony 

munkamódszerek alkalmazását.  

- Biztosítja a könyvtárban alkalmazottaknak a jogi és szakmai dokumentumok 

megismerését, intézkedik a tanév közben hatályossá váló rendeletek közzétételéről 

és végrehajtásáról; 

- Biztosítja az alkalmazottak, és a tanulók jogainak gyakorlását. 

- Vezetőtársaival – a belső ellenőrzési szabályzat szerint – folyamatosan ellenőrzik a 

dolgozók munkáját.  

- A kiemelkedően, a tartósan jól dolgozókat – az egyeztetések megtartásával –

dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

- Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a vétkesen hibázó 

dolgozót fegyelmileg felelősségre vonja. 

- Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a 

munka, tűz– és balesetvédelmi feladatok ellátásáról 

 

VII.4. Tanügyigazgatási feladatkör: 

 

- Előterjeszti az SZMSZ és a Házirend tervezetét, módosítását, gondoskodik a 

jogosultak egyetértéséről, és az elfogadásról. 

- Gondoskodik a gyermekek, tanulók felvételéről, kialakítja a tanulócsoportokat, 

beszerzi a szükséges szakvéleményeket. 

- Elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, és véleményezteti a tantestülettel, szervezi 

és irányítja a pedagógiai munkát. 

- Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, – elfogadtatja a 

nevelőtestülettel, irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri az 

érdekcsoportok véleményét. 

- Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok 

előkészítését, az intézményi információáramlást.  

- Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, 

valamint szakmai képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

- Irányítja az iskola ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási 

rendszer szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási 

kötelezettségnek. 

- Jóváhagyja az ügyköröket, biztosítja a határidős ügyintézést, az irattár vezetését, 

rendjét, a szükség szerinti iratselejtezést.  
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- Ügyintézési határidőn belül válaszol a tanulókat érintő és egyéb hivatalos 

kérésekre, levelekre. 

 

VII.5. Pedagógiai feladatkör 

 

- Irányítja és javasolja a pedagógiai program fejlesztését, módosítását – a tantervi 

előírások és a helyi igények szerint, – biztosítva a nevelőtestület, a szülői és 

diákszervezetek jogait és a fenntartó jóváhagyását.  

- Jóváhagyja (vagy elutasítja) a munkaközösség vezetői javaslattal ellátott a 

tanmeneteket, osztályfőnöki, napközi, szakköri foglalkozási terveket. 

- Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a 

tanítási és tanórán kívüli foglalkozások színvonalát, a felmérésekkel kísérteti a 

pedagógiai munka eredményességét. 

- Megkívánja és ellenőrzi a fokozott törődést igénylő – hátrányos és veszélyeztetett 

helyzetű, továbbá tehetséges – tanulók differenciált foglalkoztatását.  

- Elősegíti a színvonalas programok létrehozását, a diákok szabadidejének kulturált 

eltöltését, megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 

- Elemzésekkel, értékeléssel összegzi a szülői környezetben végzett felméréseket, 

véleményeket.  

- Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

 

VII.6. Intézményvezető gazdálkodási feladatkör 

 

- Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézmény költségvetés 

tervezetét. 

- A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a 

teljesítést, végrehajtja a szükséges módosításokat. 

- Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról, évente beszámol 

a költségvetés teljesítéséről.  

- Gondoskodik az épület, a berendezések, az intézményi terület karbantartásáról, 

fejlesztéséről a közegészségügyi, a munka– és baleset– és tűzvédelmi előírásoknak 

megfelelően. 

- Végrehajtatja az étkezési díjak szabályos kezelését és az étkeztetés lebonyolítását, 

- Ellenőrzi a munka– és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat 

szerinti ellátását, a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést,  

 

VII.7. Intézményvezető döntési hatásköre 

 

- a tantárgyfelosztás elkészítése, 

- az alkalmazottak munka és munkaidő beosztása,  

- a felvételi és egyéb bizottsági tagok megbízása, 

- felelősök kijelölése, egyéb megbízások kiadása, 

- fegyelmi eljárás indítása, 

- hatáskörének átruházása, 

- a körzeten kívüli tanulók felvétele,  

- tanulók osztályokba, csoportokba való beosztása, 

- a tanulók szervezett étkeztetésben való részvétele; 

- a tanulók felmentése vagy mentesítése az iskolai foglalkozások látogatása alól,  

- a tanulmányi idő megrövidítése, esetleges hosszabbítása, 
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- egyes tantárgyak követelményeinek 1 tanévben való teljesítése; 

- bizonyos szolgáltatások, szociális kedvezmények juttatása 

 

VIII. Felelősségi kör 
 

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

 

- az intézmény szakszerű és törvényes működésért,  

- az észszerű és takarékos gazdálkodásért,  

- a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

- az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

- az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 

- a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

- a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért,  

- a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírás 20……, …………………..hó, …………….napon lép hatályba. 

Kelt. ……………………………., ……… év, …………………….hó, …….. nap. 

 

 

 
 

………………………………… …………………………………… 

munkáltató  munkavállaló 
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Intézményvezető helyettes munkaköri leírása 

 

I. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név:  Fizetési osztály: 

 Kulcsszám: FEOR-száma: 

3. Munkakör 

Beosztás: Vezető helyettes 

Cél: Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető munkavégzését, 

közvetlenül irányítja a beosztottai munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység 

tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az alkalmazottak értékelésében. 

Közvetlen felettese: intézményvezető 

Helyettesítési előírás: SzMSz szerint 

4. Munkavégzés 

 

Hely: Szervezeti egység: 

 

Heti munkaidő: Munkaidő beosztás: 

 

5. Munkaviszonyt érintő szabályok: 

- 2011.évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről, 

- az 1992. évi XXXIII. tv a közalkalmazottak jogállásáról, 

- Alapító okirat, SZMSZ 

- Pedagógiai program 

 

6. Követelmények 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: 

Főiskolai (vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség.  

Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület: 

5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat  

Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi szabályok, 

a belső szabályzatok ismerete. 
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Szükséges képességek: Szervező és irányítási képesség, a működési szabálytalanságok 

felismerése, érzékenység a beosztottak egyenletes terhelésére. 

Személyi tulajdonságok: Közszolgálati elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és 

konfliktus feloldó képesség, empátia 

 

7. Kötelességek 

 

- Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési célok megvalósulásának 

segítése 

- Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben 

észrevételt tesz az intézményvezetőnél 

- Közreműködik az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében. 

Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében 

- Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. Javaslatokat tesz a 

házirend módosítására. Közreműködik a házirend nyilvánosságában, és az ellátottak 

részére történő átadásában 

- Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minőségpolitikájának főbb irányaira, 

javaslatait továbbítja az intézményvezető felé. 

- Közreműködik az intézményi minőségirányítási program elkészítésében. 

- Tevékenységét a minőségirányítási programban meghatározott minőségpolitika és 

minőségcélok szerint végzi. 

- Közreműködik a minőségirányítási programhoz illeszkedő hosszú- és rövidtávú 

stratégiai program elkészítésében. 

- Részt vesz az intézményi működéshez szükséges adatvédelmi szabályok 

kialakításában, ennek érdekében közreműködik a közalkalmazottak személyi adatai, 

a tanulók személyi adatai, valamint a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső 

szabályzatok elkészítésében. 

- Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. 

- Részt vesz a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a diákigazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. 

- Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon 

követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. 

- Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a 

gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja 

- Közreműködik abban, hogy a tagintézmények, intézményegységek összehangoltan, 

egy intézményként működjenek 

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.  

- Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és 

megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre 

utasította 

- Részt vesz a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítésében 
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- A tanév munkarendjében meghatározott feladatok megvalósulásának segítése, 

rendezvények előkészítése 

- Szervezi a szakköröket, a tanulmányi versenyeket, a felzárkóztatásokat és a 

tehetséggondozó foglalkozásokat 

- Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák szervezése, előkészítése tantestületi 

döntésre 

- Közreműködik a munkaterv elkészítésében, a pedagógusok továbbképzési 

programjának tervezésében, elrendeli a pedagógusok helyettesítési és ügyeleti 

rendjét, igazolja a feladatellátást, és a túlmunka teljesítését. 

- Szervezi és vezeti szervezeti egységében az oktató–nevelő, a technikai, az 

adminisztrációs és más irányú munkavégzést. 

- Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai 

tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek, a hozzá 

beosztott felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását. 

- Irányítja a beiskolázási feladatok ellátását, gondoskodik az első évfolyamosok 

beírásáról, nyilvántartásáról. Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok 

közösséggé formálását, tanulmányi munkájukat.  

- Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, a 

jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

- Felügyeli az intézményi rendezvények szervezését, az ünnepélyeket, a 

belsőtovábbképzéseket, szakmai tapasztalatcseréket. 

- Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi 

nyilvántartásokat. 

- Ellenőrzi a munkafegyelmet, a minőségbiztosítást, a helyettesítéseket, az 

anyagfelhasználás takarékosságát; a vagyonvédelmet, óralátogatásokat és 

felméréseket végez.  

- Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, gondoskodik emlékeztető 

feljegyzések készítéséről. Intézkedik a problémák megoldási módjáról.  

- Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egysége működéséről: a kitűnő 

eredményekről és a hiányosságokról egyaránt. 

- Rendszeresen referál az intézményvezetőnek az intézmény egész működéséről, 

tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az 

intézményvezetőnek.  

- Magatartásával javítja a diákok iskolai életét, a kiegyensúlyozott légkör kialakítását, 

segíti a diáktanács, a diákönkormányzat tevékenységét. 

- Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására. 

- Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, 

vagy az elismerés kezdeményezésével közli az intézményvezetővel. 

- Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát.  

- Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, 

szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. 

- Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények 

meglétét.  
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- Lebonyolítja a beiskolázással kapcsolatos szervezési tevékenységet és irányítja az 

adminisztrációs munkát 

- Szervezi a közismereti tantárgyi versenyeket, a tanulóra irányuló felméréseket, 

ellenőrzi a kompetencia felmérés irányításával megbízott kolléga munkáját 

- Segíti, felügyeli az iskolai ünnepélyek, megemlékezések és a ballagás lebonyolítását 

- Folyamatosan ellenőrzi az oktatási folyamat dokumentumait 

- Az iskola adminisztrációs tevékenységének irányítása 

- Iskolai nyomtatványok, bizonyítványok kezelése, nyilvántartások ellenőrzése 

- Tanulóbiztosítások szervezése, lebonyolítása 

- Tanulói balesetek kivizsgálásának és nyilvántartásának felügyelete 

- Az évközi helyettesítések szervezése, közzététele, nyilvántartása helyettesítése napló 

vezetésével 

- Túlóra elszámolások ellenőrzése 

- Segíti, ellenőrzi a közismereti és az osztályfőnöki munkaközösségek munkáját, 

esetenként órát látogat 

- Részt vesz az oktatás és a vizsgák személyi és tárgyi feltételei biztosításának 

előkészítésében 

- Az iskola-egészségügyi feladatok koordinálása, szűrővizsgálatok szervezése 

- Részt vesz az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának 

megszervezésében 

- Szervezi a szülői értekezletek, fogadóórák lebonyolítását 

- Diákönkormányzat munkájának ellenőrzése 

- Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, illetve jogszabályváltozásokat 

- A közösségi szolgálat intézményi koordinálása, együttműködés az osztályfőnökökkel, 

teljesített órák nyilvántartása, igazolások elkészítése 

- Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában 

- Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési 

rend szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

- Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az intézményvezető ellátja. 

 

Jogkör, hatáskör: 

Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi 

működésre, az általa vezetett szervezeti egységre.  

Munkaköri kapcsolatok:  

A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és 

társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás 

alapján az intézményvezetőt képviselve. 

8. Felelősségi kör 
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Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében 

személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. 

 

Felelős: 

- Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a 

többi alkalmazott munkavégzéséért, 

- A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

- A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, 

színvonaláért, a zökkenőmentes lebonyolításért. 

- A vizsgák és a tanulmányi versenyek lebonyolításáért, a helyettesítések ellátásáért. 

- Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért, 

- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

- Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

- A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaköri leírás 20……, …………………..hó, …………….napon lép hatályba. 

Kelt. ……………………………., ……… év, …………………….hó, …….. nap. 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 

munkáltató  munkavállaló 



60 

 

Pedagógus munkaköri leírása 

 

1. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név:  Cím: 

 Szül. hely, idő Elérhetőség: 

3. Munkakör 

 

Beosztás:  

 

Célja: A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatási-nevelési 

feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek 

birtokában. Tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás:  

- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: 

  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: 

  pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök 

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, tagintézmény-vezető, 

intézményvezető-helyettes. Pedagógiai, szakmai munkáját a szakmai munkaközösség-

vezetője segíti és ellenőrzi. 

 

4. Munkavégzés 

 

Hely:  Heti munkaidő: 40 óra 

 

Munkaidő beosztás: heti 22-26 óra, 32 óráig intézményvezetői beosztás szerint, nevelés-

oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat lát el. 

A fennmaradó 8 óra munkaidőben munkaideje beosztását, felhasználását maga jogosult 

meghatározni. 
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Az intézményben töltött időt jelenléti íven vezeti 

 

5. Munkaviszonyt érintő szabályok 

- 5/2013. (V.31.) KLIKE utasítás a munkáltatói jogkör gyakorlásának 

átruházásáról 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 

- Alapító okirat 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Pedagógiai program 

 

Követelmények: 

Iskolai végzettség, szakképesítés: főiskolai (egyetemi) végzettség, szakos tanári 

szakképzettség 

Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a 

belső szabályzati rendszer ismerete. 

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, érzékenység a tanulói problémákra, 

empátia, türelem 

Tanító/tanár/…………  osztályfőnöke /………. vezetője,/osztályterme és a szertár,…. 

felelőse.  

………....-es tanévben tanított tárgyai:  

 

6. Feladatok 

A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok: 

 

-  A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, társadalmi érzékenységgel.  

-  Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az 

erkölcsi normákat. 

-  Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi 

feladatokat vállal. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

 

-  Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében,  

képességeinek kibontakoztatásában. 

-  A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség 

kialakítása, fejlesztése során. 



62 

 

-  Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik. 

 

Az egyes jogok biztosítása 

 

-  Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról. 

-  Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. 

-  Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor. 

 

mint pedagógus  

- feladatait az intézményvezető általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi  

- elvégzett feladatairól felkérésre beszámolót készít 

- óráira rendszeresen felkészül, azokat pontosan kezdi és fejezi be, munkáját felelősséggel 

és önállóan a tantervi követelmények szerint végzi 

- folyamatosan ellenőrzi és értékeli a tanulókat  

- hetente legalább egyszer ellenőrzi a tanulók füzeteit  

- órarendje szerinti órája előtt 15 perccel köteles megjelenni a munkahelyén  

- munkából való távolmaradást, annak okát lehetőleg az előző nap, legkésőbb az adott 

munkanapon köteles jelenteni a vezetőnek, hiányzásának kezdetekor a helyettesítés 

anyagát vagy tanmeneteit eljuttatja a intézményvezetőnek 

- tanóra elhagyására (indokolt esetben )kizárólag a intézményvezetőtől kérhet engedélyt  

- az iskola rendezvényein a részvétele kötelező 

- a kirándulások alkalmakor figyel arra, és felelősséget vállal azért, hogy a tanulók ne 

hagyják el az osztály csoportját 

- óráin korszerű módszereket alkalmaz, folyamatosan követi a szakirodalmat   

- a tehetséges tanulókat versenyezteti, a versenyekre felkészíti, elkíséri 

- kapcsolatot tart az osztály osztályfőnökével  

- a munkatársi értekezleten javaslatot tesz a tanulók havi magatartás és szorgalomjegyeire  

- utolsó óra után sorakoztatja a tanulókat és elköszön tőlük/ és biztosítja a buszhoz a 

kíséretet/, 

- a jegyeket, az írásbeli dicséretet és elmarasztalást azonnal beírja és az ellenőrzőt 

visszaadja 

-   a rábízott szaktanterem dekorációját tanévkezdésre elkészíti, azt folyamatosan 

karbantartja, ellenőrzi a tanterem bútorzatának állagát 

- munkaidőben az iskola területén belül nem fogadhat és tarthat órákat magántanítványai 

részére 

  

mint ügyeletes nevelő 

- 7.30-ra érkezik az iskolába, a tanítás kezdetéig és a szünetekben a folyosókon és az 

udvaron a tanulók körében tartózkodik, baleset esetén intézkedik és kapcsolatba lép a 

munkavédelmi felelőssel 

- utolsó órák után a termeket bezárja 

- figyelemmel kíséri a folyosók és az udvar tisztaságát, rendjét  

- legalább kéthetente reggel számba veszi az ellenőrzőket 

- a hatodik óra után a naplókat a kijelölt helyre teszi 
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mint osztályfőnök 

- nevelőmunkáját tervszerűen végzi az osztályfőnöki program és a tanmenet alapján a 

pedagógiai programhoz kapcsolódva   

- évente két alkalommal szülői értekezletet és fogadóórát tart, szükség esetén rendkívüli 

szülői értekezletet hív össze  

- munkatervét a tanév első szülői értekezletén ismerteti a szülőkkel 

- kapcsolatot tart az osztályában tanító szaktanárokkal  

- kapcsolatot tart a szülőkkel, új osztály esetén a családokat meglátogatja az első félévben  

- szükség esetén a problémás tanulóknál ismételten családlátogatást végez  

- az osztályába tartozó tanulók igazolatlan hiányzása esetén írásban értesíti a szülőt  

- az év első munkatársi értekezletén javaslatot tesz a veszélyeztetett tanulókra  

- igény szerint színház-, mozi-, kiállítás látogatást, kirándulást, klubdélutánt szervez  

- adminisztrációs feladatait a hónap utolsó munkanapjáig maradéktalanul elvégzi ( jegyek 

beírása, naplóbeli bejegyzések ellenőrzése ) 

- havonta egy alkalommal ellenőrzi a tanulók ellenőrzőit ( tanárok, szülők aláírása ), a 

jegyeket egyezteti a naplóval 

-  az osztály tantermének dekorációját tanévkezdésre elkészíti, azt folyamatosan 

karbantartja, ellenőrzi a rábízott tanterem bútorzatának állagát  

- elkészíti osztálya ügyeleti beosztását, kifüggeszti a faliújságra, egy példányt eljuttat a 

munkaközösség-vezetőnek, az ügyeletet megelőző hét utolsó napján 

 

mint leltárfelelős  

- teljes anyagi felelősséggel tartozik a leltárában szereplő tárgyakért  

- ellenőrzi azok állagát, javaslatot tesz a selejtezésre, új beszerzésre 

- minden 2000Ft-nál nagyobb értékű szemléltető eszközt nyilvántartó füzetben vesz át és 

teljes anyagi felelősséggel tartozik elszámolni azokért.  
 

mint munkaközösség vezető  

- elkészíti a szakmai munkaközösség munkatervét és felel annak megvalósításáért  

- évente 3-5 alkalommal munkaközösségi összejövetelt szervez,melyről jegyzőkönyvet 

készít 

- ellenőrzi a tanmeneteket és meghatározott időre átadja az igazgatóhelyettesnek  

- elősegíti az egységes követelményrendszer érvényesítését ( ped. pr. alapján ) 

- javaslatot tesz szemléltetőeszközök beszerzésére  

- javaslatot tesz a munkaközösségébe tartozó tanárok jutalmazására  

- havonta egyszer látogatja a munkaközösségébe tartozó tanárok óráit, melyet havonta a 

munkatársi értekezletek kezdetekor bejegyez az arra rendszeresített nyomtatványba 

- ellenőrzési tervét az éves munkatervhez csatolja  

- részt vesz beszámolók elkészítésében, mérések lebonyolításában  
munkáját közvetlenül az intézményvezető ellenőrzi 
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Hatályba lépés ideje, hatálya: .……. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. 

Dátum:………………….. …… szeptember 1. 

 

 

   ……………………………….. 

         intézményvezető 

Záradék: 

A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat, a vonatkozó szabályzatokat megismertem, 

tudomásul vettem: 

Kelt.: ……………………., …….. 

 

   ……………………………….. 

                                                   pedagógus 
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Iskolatitkár munkaköri leírása 

 

1. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név:  Fizetési osztály: 

 Kulcsszám: FEOR-száma: 

3. Munkakör 

 

Beosztás: Ügyviteli ügyintéző 

 

Célja: Az intézmény ügyvitelének, iratkezelésének és a tanügyi nyilvántartásának 

vezetése, döntés előkészítő feladatok ellátása, valamint az intézményvezető 

adminisztrációs teendőinek végzése 

 

Közvetlen felettes: intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás: 

 

4. Munkavégzés 

 

Hely:  Heti munkaidő: 

 

Munkaidő beosztás: 

 

5. Munkaviszonyt érintő szabályok 

 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 

- SzMSz 

 

6. Követelmények 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Szakirányú középiskolai végzettség és 

szakképzettség. 

 

Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület: 
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Elvárt ismeretek: A közoktatás szakmai és jogi előírásainak, a belső szabályzatoknak 

az ismerete 

 

Szükséges képességek: Szervező képesség, titkárnői jártasság, szoftverfelhasználói 

gyakorlat, precíz és gyors gépírástudás, problémamegoldó és rendszerező képesség 

Személyi tulajdonságok: Pontosság, megbízhatóság, nyugodt viselkedés 

7. Kötelességek 

7.1. Feladatkör részletesen: 

- Elsősorban az iskolavezetés tagjainak a munkáját köteles segíteni  

- Szervezi az intézmény hivatalos ügyintézését, vezeti a titkárságot, kiépíti az 

ügyköröket, (fenntartói, vezetési, nevelési, gazdasági, alkalmazotti, gyermekvédelmi, 

stb.) és meghatározza az ügykörszámokat 

- Nyilvántartja és rendszerezi (rangsorolja) az átfutó és határidős ügyeket, az 

ügyiratokat, a bélyegzőket, a szigorú elszámolású nyomtatványokat (törzslap, stb.) 

megőrzi ezeket. 

- Átveszi, felbontja, kezeli a küldeményeket, iktatja az iratokat, csatolja az elő-

iratokat, végzi a mutatózást 

- Továbbítja a határidős ügyiratokat – az intézményvezető szignálása után – az 

ügyintézőkhöz, aláírással átveteti azokat 

- Előkészíti a kiadványozást, bérmentesíti és továbbítja a kiadványokat, 

küldeményeket 

- A hivatalos üzeneteket, a körtelefonok tartalmát továbbítja, tájékoztatást ad az 

érintetteknek az ügyben eljáró illetékes ügyintéző felhatalmazása alapján 

- Gépeli és másolja a vezető által engedélyezett (szignóval ellátott) intézményi 

iratokat, szükség esetén – az igazgató utasítására – jegyzőkönyvet vezet 

- Vezeti a tanulók naprakész intézményi nyilvántartását, a hivatalos statisztikákat, az 

okiratokról, dokumentumokról hivatalos másolatot, másodlatot készít. 

- Ellátja az érkező és távozó tanulók hivatalos adminisztrációját, továbbítja és 

nyilvántartja az igazolatlan mulasztásért való felszólításokat, feljelentéseket 

- Rendben és elzárva tartja a tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról 

beszerzéssel gondoskodik 

- Kezeli az irattárat, rendezi, az elintézett ügyek iratait irattárba helyezi, elkészíti az 

irattári jegyzékeket, elvégzi az iratselejtezést és a levéltári átadást 

- Koordinálja az iskolaorvossal, védőnővel, a védőoltások, szűrővizsgálatok és 

fogászati kezelések beosztását 

- Szervezi és egyezteti az intézményvezető és a helyettesei hivatalos kapcsolattartását, 

elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az igazgató (helyettes) megbízza 

- Szívélyesen fogadja a vezetőkhöz látogató személyeket, a szülőket, pedagógusokat, 

diákokat, ügyeik intézését elősegíti, minden intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót 

vagy helyettesét. 

- A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli 
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- Kezeli az intézmény dolgozóival kapcsolatos nyilvántartásokat (KIR, KIR3) 

- Kezeli az intézmény dolgozóinak személyi aktáját; gondoskodik ezek irattározásáról 

- A pedagógusok részére megrendeli a pedagógus igazolványokat és azokat a 

jogszabályi előírások szerint kezeli. 

- A tanulók részére megrendeli a diákigazolványokat, s azok kezelését a 

jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli 

- A hónap végi túlóra és helyettesítési elszámolások kimutatásában közreműködik. 

Vezeti a pedagógusok hiányzásait 

- A számítógépről naponta leveszi az e-mail üzeneteket 

- Intézi az intézmény postáját, vezeti a postakönyvet; a bélyegekkel kapcsolatos 

elszámolást végzi; kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez; 

intézményvezető utasítására vezeti a kulcs- és bélyegző nyilvántartást 

- Tanulókkal és az oktatással és egyéb ügyekkel kapcsolatos nyomtatványokat rendeli, 

kezeli,  

- Az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében, javaslatot tehet és 

kezdeményezhet,  

- Részt vehet a munkája értékelésével foglalkozó és személyiségi jogait érintő 

megbeszéléseken, értekezleteken, és véleményt nyilváníthatnak,  

- Köteles betartani az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzat, az egyéb 

kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait,  

- Köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,  

- Köteles a megállapított munkaidőt munkában tölteni,  

- Végre kell hajtani az oktató intézményben megnevezett függelmi felettesek 

utasításait,  

- Törekedni kell a beosztásukban feladataik végrehajtása során a színvonalas 

munkavégzésre, s mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az intézményben 

folyó oktató - nevelő munka eredményes legyen,  

- Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedni az intézmény 

más dolgozóival,  

- Felelős környezete tisztaságáért, esztétikusságáért 

- Fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető 

megbízza 

 

7.2. Jogkör, hatáskör 

 

Hatásköre kiterjed a titkárság vezetésére, teljes munkakörére. Gyakorolja a munkavállaló 

jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) az igazgató figyelmét felhívni, 

minden szabályellenes jelenségre. 

 

7.3. Munkaköri kapcsolatok 

 

Egyezteti vezetők programjait más munkahelyek illetékeseivel, fogadja a meghívott 

vendégeket és látogatókat. Szülőkkel, a társintézmények munkatársaival tart kapcsolatot 
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8. Felelősségi kör 

Munkaköre bizalmas jellegű, ezért felelős a tudomására jutott információk titkos 

kezeléséért. Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre 

vonható: 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

- a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért, 

- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

- a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.  

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

A munkaköri leírás 20...., ....................... hó .......... napon lép életbe. 

Kelt: ............. év ............................ hó ........ nap 

 

………………………………… …………………………………… 

munkáltató  munkavállaló 
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Portás munkaköri leírása 

 

1. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név:  Cím: 

 Szül. hely, idő Elérhetőség: 

3. Munkakör 

 

Beosztás: Portás 

 

Célja: portaszolgálat ellátása, az iskola működésének segítése 

 

Közvetlen felettes: igazgatóhelyettes 

 

Helyettesítési előírás: SzMSz szerint 

 

4. Munkavégzés 

 

Hely:  Heti munkaidő: 

 

Munkaidő beosztás: 

 

Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága: a törvényi előírások szerint 

 

5. Munkaviszonyt érintő szabályok 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- SzMSz 

 

6. Követelmények 

- Szakképesítéshez nem kötött tevékenység 

- egészségügyi alkalmasság 

 

7. Feladatok 

- munkájával segíti az iskola működését 

- felel az intézmény beléptetési rendjéért 

- az intézmény nyitását és zárását igazgatói utasítás szerint végzi 

- az idegen látogatókat fogadja és a megfelelő személyt értesíti 
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- nyilvántartást vezet az intézménybe érkező látogatókról (ki, mikor jött, kit keresett, 

mikor távozott) 

- nyilvántartást vezet az intézmény alkalmazottainak érkezéséről és eltávozásáról 

- a kijelölt kulcsok kiadásáról naplót vezet 

- szolgálat átvételekor meggyőződik a rábízott eszközök hiánytalan meglétéről, ha 

hiányosságot észlel, haladéktalanul értesíti felettesét 

- rendezvények idején külön szolgálatot lát el a szervezési igazgatóhelyettes megbízása 

alapján 

- tanítási órák alatt a folyosó világítását lekapcsolja, szünetekben felgyújtja (12
45

-től a 

világítás folyamatosan égjen) 

- a titkárság munkaidején kívül fogadja a telefonhívásokat 

- szolgálati helyét csak indokolt esetben a lehető legrövidebb időre hagyhatja el, ebben 

az esetben értesíti a titkárságot 

 

Munkája során maradéktalanul köteles betartani az intézmény tűz- és balesetvédelmi 

szabályait. 

Munkája során mindig figyelembe kell vennie az intézmény vagyonvédelmét. 

Minden olyan munkakörének megfelelő munkát köteles elvégezni, amivel a felettese vagy az 

iskolavezetés tagjai megbízzák. 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen 

felettesének vagy az intézmény igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény mulasztása esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi- és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Kelt. …………………………….., ……………………………… 

 

 

…………………………………. ……………………………. 

Munkáltató Munkavállaló 
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Takarító munkaköri leírása 

1. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név:  Cím: 

 Szül. hely, idő Elérhetőség: 

3. Munkakör 

 

Beosztás: Takarító 

 

Célja: Tiszta környezet kialakítása a higiéniai előírásoknak megfelelően. 

 

Közvetlen felettes: igazgatóhelyettes 

 

Helyettesítési előírás: 

 

4. Munkavégzés 

 

Hely:  Heti munkaidő: 

 

Munkaidő beosztás: 

 

Ügyeleti szolgálatra való behívhatósága: a törvényi előírások szerint 

 

5. Munkaviszonyt érintő szabályok 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- SzMSz 

 

6. Követelmények 

- Szakképesítéshez nem kötött tevékenység 

- egészségügyi alkalmasság 

 

7. Feladatok 

- munkájával segíti az iskola működését 

- munkaterülete: az iskola helyiségeinek és udvarának takarítása 

Munkaköri feladatok: 

- hétfőtől péntekig az iskolában elvégzi a számára kiosztott feladatokat 
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- munkája során maradéktalanul köteles betartani az intézmény tűz- és balesetvédelmi 

szabályait 

- munkája során mindig figyelembe kell vennie az intézmény vagyonvédelmét 

- minden olyan munkakörének megfelelő munkát köteles elvégezni, amivel felettese 

vagy az iskolavezetés tagjai megbízzák 

- rendkívüli esemény esetén a tudomásulvétel után a legrövidebb időn belül köteles 

értesíteni munkáltatóját 

- szolgálat átvételekor meggyőződik a rábízott eszközök hiánytalan meglétéről, ha 

hiányosságot észlel, haladéktalanul értesíti felettesét 

Naponta végzendő feladatok 

- bejárati járda és az udvar felsöprése 

- az iskola folyosóját és a bejáratot folyamatosan tisztán tartja 

- tantermek, irodák és az egyéb célra használt helyiségek takarítása – söprés, portörlés, 

szőnyegek portalanítása, felmosás 

- padok, asztalok, székek letörlése, amennyiben szükséges festék, ragasztó lemosása, 

ablakpárkányok leporolása 

- vizes blokkok szükséges, általános tisztán tartása 

- virágok locsolása, gondozása 

- portörlés szükség szerint folyamatosan 

- szeméttartók kiürítése 

- télen szükség esetén a járdák hó-és jégmentesítése 

- szemetes edények kiürítése, szeméttartók kitisztítása, szemét összegyűjtése, központi 

szeméttárolóba való ürítése 

- takarítás végén ellenőrzi az ablakok zártságát, a villany lekapcsolását 

- napi munkája végeztével köteles meggyőződni arról, hogy az irodák, tantermek, 

szertár, könyvtár zárva vannak-e 

 

Alkalmankénti takarítási feladatai: 

- tanulópadok belsejének, asztallapjának fertőtlenítő lemosása, tükrök tisztántartása 

- pókhálózás minden helyiségben 

- törülközők, konyharuhák, függönyök kimosása 

 

Felelőssége, kötelességei: 

- felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére 

- felel a takarítóeszközök leltáráért 

- az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a 

munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért anyagi felelősséggel 

tartozik 

- tevékenységét a takarékossági szempontok figyelembevételével végzi 

- munkaideje, munkavégzése alatt gondosan ügyel a bútorok, edények, egyéb 

berendezések épségére, ezekért anyagi felelősséget vállal 
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- az iskolaépülettel és a felszereléssel, berendezéssel kapcsolatos rendellenességeket 

köteles közvetlen felettesének jelenteni 

- köteles tájékoztatni az intézményvezetőt minden olyan tényről, körülményről, illetőleg 

annak változásáról, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 

szempontjából jelentős 

- a hivatali és szolgálati titok megőrzéséért fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozik 

- kötelessége a mindenkori tűzvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi előírásokat 

betartani 

- köteles az intézmény vagyonát gondosan kezelni, arra vigyázni 

 

Felelősségre vonható: 

- munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy 

hiányos elvégzéséért 

- a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 

- a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a 

munkatársak és a gyerekek jogainak megsértéséért 

- a rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak 

előírástól eltérő használatáért, elrontásáért 

- a vagyonbiztonság, a rend és a higiénia veszélyeztetéséért 

 

A dolgozó jogosult feladatainak jobb ellátása érdekében javaslattételre a közvetlen 

felettesének vagy az intézmény igazgatójának. 

A dolgozó jogosult az intézeti vagyont sértő, károsító bármely cselekmény mulasztása esetén 

bejelentés megtételére. 

További jogait a Kjt. ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

 

Nyilatkozat 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi- és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

 

 

Kelt. …………………………….., ……………………………… 

 

 

 

 

…………………………………. ……………………………. 

Munkáltató Munkavállaló 
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Pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

1. Munkáltató 

 

2. Munkavállaló 

 Név: Cím: 

 Szül. hely, idő:. Elérhetőség:  

 

3. Munkakör 

 

Beosztás: pedagógiai asszisztens 

 

Célja: Tanítási eszközöket készít és előkészít. Segíti a tanítók és napközis nevelők 

technikai munkáját, felügyeli és gondozza a rábízott gyermeket, gyermekcsoportot. 

ellátja a kisebb tanulók szabadidő – szervezését. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás: helyettesítési rend szerint 

 

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-

helyettes. Pedagógiai, szakmai munkáját a szakmai munkaközösség-vezetője segíti és 

ellenőrzi. 

 

 

4. Munkavégzés 

 

Hely: Somogyi  Heti munkaidő:  

 

Munkaidő beosztás: minden nap  

Az intézményben töltött időt jelenléti íven vezeti 

 

 

Munkaviszonyt érintő szabályok 

- 5/2013. (V.31.) KLIKE utasítás a munkáltatói jogkör gyakorlásának 

átruházásáról 

- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
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- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 

- Alapító okirat 

- SZMSZ 

- Házirend 

- Pedagógiai program 

 

Követelmények: 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Felső(közép) fokú végzettség 

Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a 

belső szabályzati rendszer ismerete. 

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, érzékenység a tanulói problémákra, 

empátia, türelem 

 

Feladatok 

 

- Fő feladat a kijelölt 1. osztályos tanuló felügyelete, kisérése, gondozása, 

igényes szabadidős foglalkoztatása, az alsó tagozatos működési rend szerint. 

- A nyolcórás napi munkaidejének nagy részében a gyerekekkel való közvetlen 

foglalkozást lát el, a fennmaradó időben a tanítás – tanulás eszközeinek 

előkészítését, a foglalkozásokra való szervezést és felkészülést végez. 

- A tanórák alatt a tanító útmutatása alapján, vagy egyéni felzárkóztatással segíti 

a tanulás eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, eszközöket 

vesz elő. 

- Szervezi, felügyeli a rábízott tanulócsoport étkezését, ügyel a személyi és 

környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására. 

- Ebéd után a tanulási idő kezdetéig a szabadban/ időjárási viszonyoknak 

megfelelően / gondoskodik a rábízott tanulók szervezett foglalkozásáról: 

játékok, labdajátékok,stb. 

- A délutáni tanulási idő alatt a napközis nevelő útmutatásával egyénileg 

foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja a tanulással elkészült 

gyermekeket. 

- Aktívan részt vesz az iskolai programok előkészítésében és szervezésében. 

- Részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon. Gondoskodik a gyerekek 

testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek 

megelőzéséről, óvja a fiatalok jogait, az emberi méltóságot. 



76 

 

- Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos 

adminisztrációt. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az intézményvezető megbízza. 

mint ügyeletes nevelő 

- 7.30-ra érkezik az iskolába, a tanítás kezdetéig és a szünetekben a folyosókon és az 

udvaron a tanulók körében tartózkodik, baleset esetén intézkedik és kapcsolatba lép a 

munkavédelmi felelőssel 

- figyelemmel kíséri a folyosók és az udvar tisztaságát, rendjét  

 

Felelősségi kör: 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott gyerekek testi, érzelmi és morális épségéért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

- A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

- A jogszabályok, munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

- A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért; 

- A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért 

Hatályba lépés ideje, hatálya: 2013. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. 

Dátum: Ásványráró, 2013. szeptember 1. 

 

   ……………………………….. 

    intézményvezető 

Záradék: 

A munkaköri leírást átvettem, az abban foglaltakat, a vonatkozó szabályzatokat megismertem, 

tudomásul vettem: 

Kelt.: ……………………., …….. 

   ……………………………….. 

                                                   alkalmazott 


