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1.  Általános rendelkezések 

 

 1.1.  A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

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

2011. évi CXC. törvény 25.§-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. 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 a kialakított cél- és feladatrendszerek, 

tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony 

kapcsolati rendszerét tartalmazza. 

 

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

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

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

 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

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

 44/2007.(XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem 

ágazati feladatairól 

 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

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

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

A Szentgyörgyi István Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 

szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, és az 

igazgató írja alá. 

                                                           
1 A 2012-ben bevezetett új jogszabályok szerinti szabályozást az egész szabályzatban kurzív betűkkel emeltük ki. 
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Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az alkalmazottak és más 

érdeklődők munkaidőben megtekinthetik az igazgatói irodában, továbbá az intézmény 

honlapján.  

 

1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások 

betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A 

szervezeti és működési szabályzat az igazgató aláírásának időpontjával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól.  

 

2.  Az intézmény feladat-ellátási rendje 

 

2.1. Az intézmény neve, alapító okirata 

 

Az intézmény neve: Szentgyörgyi István Általános Iskola 

Az intézmény nevének rövidítése:  -    

Címe: 2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 

Oktatási azonosítója: 032265 

Telefonszáma: 06-35-364-228 

e-mail: diosjeno.iskola@gmail.com 

honlap: www.diosjeno-iskola.com 

 

Az intézmény alapítója: Diósjenő község Önkormányzata 

Alapító okiratának azonosítója:  

a Diósjenő község Önkormányzata 12/2011. (IX.30.) számú rendelete 

Alapító okiratának kelte: 2011. szeptember 30. 

Az intézmény alapításának időpontja: 1950. 

Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 

Hosszú bélyegző:       Lenyomata: 

Szentgyörgyi István Általános Iskola  

2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 

OM: 032265 
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Körbélyegző:        Lenyomata: 

Szentgyörgyi István Általános Iskola  

Diósjenő 

 

 

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott 

igazgató látja el.  

Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési 

szervvel nem rendelkezik. 

Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 

 

2.2.  Az intézmény alapfeladatai 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8.évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

852031 Alapfokú művészet-oktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészet-oktatás képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 
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Az intézményt feladatainak ellátásában pedagógiai szakszolgálat segíti: 

Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: 

 logopédiai ellátás 

 gyógytestnevelés 

 

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 

 

3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 

 

Az intézmény gazdálkodásának formája: Az iskola gazdálkodási szempontból nem önálló 

költségvetési szerv. Nem rendelkezik önálló költségvetéssel és gazdálkodási jogkörrel, vagyoni 

jogosultságokkal, adóalanyisággal, költségvetési jogalanyisággal. Szakmai kiadásaihoz 

előzetesen kötelezettségvállalási engedélyt kell kérni a balassagyarmati tankerületi 

intézményvezetőtől. A működéséhez szükséges kiadásaihoz előzetesen be kell szerezni a 

Balassagyarmati Tankerületi Központ engedélyét.  

 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat 

Balassagyarmat Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény székhelyét képező épületet, 

a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, 

taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat átadta az 

intézmény számára. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett 

tulajdonosként az önkormányzat rendelkezik. 2013. 01. 01-től vásárolt eszközök a 

Balassagyarmati Tankerületi Központ tulajdonát képezik.  

 

3.2. Az intézményi étkeztetés biztosítása 

 

Az intézmény konyháját vállalkozó működteti. A konyha feladata a tanulók, dolgozók és az 

étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása. Az élelmezési 

nyersanyagnormát az Önkormányzat állapítja meg.  Az étkezési díjat – az étkezési 

nyersanyagnorma alapul vételével – a jogszabályok és az Önkormányzat határozata rögzítik.  

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-

ban meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. 
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4.  Az intézmény szervezeti felépítése 

 

4.1. Az intézmény vezetője 

 

4.1.1.  A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, 

gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében 

jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.  A 

köznevelési intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény 

belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A köznevelési intézmény 

vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 

csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosítható, 

vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 

Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 

esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más 

alkalmazottjára átruházhatja. 

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az 

igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában 

szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi osztályzatok törzskönyvbe, bizonyítványba, 

valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 

 

4.1.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 

 

Az intézményvezetőt távollétében az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettes 

hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott 
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feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű 

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

átruházhatja az igazgatóhelyettesre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési 

jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettes felhatalmazását.  

 

4.1.3. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadhatja 

az alábbiakat: 

 

 az igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, 

 az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,  

 az igazgatóhelyettes számára a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének 

megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát, 
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4.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre 

 

Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  

Az igazgató közvetlen munkatársai: 

 az igazgatóhelyettes, 

 az iskolatitkár. 

 

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 

munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.  

Az igazgatóhelyettest a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza 

meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa 

kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint 

egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. 

Személyileg felel az igazgató által reá bízott feladatokért.  

Az iskolatitkár legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik, hatásköre és felelőssége 

kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. 

  

4.3. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza. 
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4.4. Az intézmény vezetősége 

 

4.4.1. Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettes 

 a szakmai munkaközösségek vezetői 

 

4.4.2. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más 

közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a 

diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató 

feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési 

lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az 

értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell 

szerezni. 

 

4.4.3. Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 

érvényes.  

 

 

 

4.5. A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai 

feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az 

igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres 

és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e 
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szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása 

teremti meg.  

 

A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 

természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 

 az igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

 

Az alkalmazottak munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok 

másolatát az irattárban illetve a személyi anyagban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és a 

munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a 

munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban.  

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatok figyelembe vételével kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség a meghatározó elem.  

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők), 

 osztálynaplók, napközis naplók és szakköri naplók vezetése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári 

intézkedések folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

 

5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 

 

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

alapdokumentumok határozzák meg: 

 

 az alapító okirat 
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 a szervezeti és működési szabályzat 

 a pedagógiai program 

 a házirend 

 

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

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

 egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). 

 

5.1.1. Az alapító okirat 

 

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

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

fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

5.1.2. A pedagógiai program 

 

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

munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény 

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

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza: 

 Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és 

oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében 

meghatározottakat. 

 Az iskola helyi tantervét,2 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. 

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét. 

                                                           
2 2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. 
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 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, 

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 

továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és 

szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

 a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat,  

 a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét,  

 a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 

 a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 

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

érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Az 

iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az 

intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a 

pedagógiai programmal kapcsolatban. 

 

5.1.3.  Az éves munkaterv 

 

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

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre 

beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

 

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

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

kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.3 A tanév helyi rendjét az 

intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 

                                                           
3 Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 
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5.2. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

 

A tankönyvrendelés részletes szabályai 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről.  

 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvényhez (a 

továbbiakban: Ntk.) kapcsolódó új végrehajtási rendelet 2013. március 13-án lépett hatályba.  

A szabályozás átfogja  

 a tankönyvvé nyilvánítás, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

 a tankönyvjegyzék, 

 egyes speciális tankönyvek, 

  a tanulói tankönyvtámogatás, 

 a tankönyvellátás, 

 a tankönyvfejlesztési felhívás rendje, 

 a nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók részére készített tankönyvek, 

 az igazgatási szolgáltatási díj, 

 a tartós tankönyv szabályait. 

 

AZ ISKOLA TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

A miniszteri rendelet alapján az iskola igazgatója minden év június 10-éig köteles felmérni, 

 hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, 

könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, 

 hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni, vagy  

 hányan kívánnak új tankönyvet vásárolni. 

A felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók lesznek 

jogosultak 

 ingyenes tankönyvellátásra, 

 nemzetiségi tankönyvellátásra az ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók 

közül. 

A felméréssel egyidejűleg tájékoztatást kell adni arról, hogy az iskola, az iskola fenntartója 

vagy működtetője, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-

támogatási kedvezményt. 

 

 

 

 

 

 

 Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 

elvégezni. 

 Ez követően az iskola igazgatója a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló  

 estében kell biztosítani ingyenes tankönyveket, 
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 esetében kell biztosítani normatív kedvezmény, 

 esetében kell biztosítani a miniszter által megállapított tanulói térítési díj ellenében a 

nemzetiségi tankönyveket, 

 igényel-e, és milyen típusú tankönyvtámogatást a fentieken túl. 

Az igényeket a miniszteri rendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet 

benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg 

 be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat, vagy 

 az 5. melléklet szerinti igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való 

jogosultság későbbi időpontban történő igazolásról. 

 

A Könyvtárellátó 

 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő iskolák 

tankönyvellátása vonatkozásában a Központtal, 

. 

 

 A Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a 

feladata ellátásának költségei levonását követően fennmaradó összeget az iskolai 

tanulólétszámok arányában átadja 

 állami iskolák esetében a Központ bevonásával az iskoláknak, 

 a nem a Központ által fenntartott iskolák esetében az iskoláknak 

az iskola könyvtári állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok teljesítését 

támogató könyvtári dokumentumokkal történő fejlesztésére. 

A Könyvtárellátó nem tagadhatja meg a Központtól vagy a nem a Központ által 

fenntartott iskoláktól érkező, a tankönyv-forgalmazási szerződés megkötésére irányuló 

megkeresést. 

 A Könyvtárellátó köteles segítséget nyújtani a Központnak és a nem a Központ által 

fenntartott iskoláknak  

 a használt tankönyvek iskoláknak történő forgalmazásához, kölcsönzéséhez, 

 a szükséges tankönyvek, ajánlott és kötelező irodalom beszerzéséhez, 

 a rendelet alapján meghatározott külföldi tankönyvek beszerzéséhez. 

 

 

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően a 

Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a 

Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti 

 tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, 

 tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők 

feltüntetésének határideje június 30., 

 a pótrendelés határideje szeptember 5. 

A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 

15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. Módosításra és pótrendelésre akkor kerülhet sor, ha a 

módosítás oka 

 az osztálylétszám változása, 

 az, hogy az adott tanévi tankönyvjegyzék a határidőt követően újabb tankönyvvel, 

pedagógus-kézikönyvvel egészült ki, és az iskola fenntartója engedélyével ezek közül 

választott. 
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A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó tíz napon belül összesíti, és az adott tanévi 

tankönyvellátásban érintett kiadónak továbbítja. 

 A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli 

időszakban a tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is tankönyvrendelést 

leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít. 

  

 Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, 

becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

 Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy 

 a tankönyvtámogatás, 

 a tankönyvkölcsönzés, 

 a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése 

az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskoláknak lehetővé kell tennie, hogy 

azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet a tankönyvek 

grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik.  

A szülő nyilatkozhat arról, hogy a gyermeke részére 

 az összes tankönyvet megkívánja-e vásárolni, vagy 

 egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel próbálja 

megoldani. 

 

 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamra beiratkozott tanulók 

heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek 

tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. 

  

 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie 

 azoknak a tankönyveknek, 

 ajánlott és kötelező olvasmányoknak 

a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 Az iskola igazgatója a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett 

iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet 

rendelhet az iskolai tankönyvrendelés kereti között, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a 

kerettantervi rendelet kihirdetését kövezően történt, feltéve, hogy,   

 az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került 

kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá 

 szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. 

A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai 

tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie 

 a tankönyvfelelőst, 

 annak feladatait, 

 az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének 

elveit. 

 

A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt. 
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 Az iskola házirendjében kell meghatározni az iskolai tankönyvrendelés 

 elkészítésének és  

 az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá 

 a rendeletben nem szabályozott kérdései. 

 

 

5.3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

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

 

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

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

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

dokumentumokat a KIR rendszere tárolja.  

 

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

 

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

túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény igazgatójának vagy 

igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és 

irattárba kell helyezni. 

 

5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére 

 



Szentgyörgyi István Általános Iskola                                                                                                              SZMSZ  

 

20 

A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. 

 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője, helyettese és a karbantartó 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni. 

 

Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 

 

5.4.1. Ha az intézmény alkalmazottja az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, 

vagy bomba elhelyezését bejelentő telefonüzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal 

bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iskolatitkárnak. Az értesített 

vezető vagy iskolatitkár a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a 

bombariadót. 

 

5.4.2. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott 

jelzésével történik.  

 

5.4.3. Az iskola épületében tartózkodók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben 

azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában 

– a tűzriadó tervben meghatározott helyszín. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat 

mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelenlévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul 

megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező 

helyen tartózkodni.  

 

5.4.4. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos! 

 

5.4.5. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet felvevő törekedjék arra, 

hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a 

fenyegetéssel kapcsolatban.  
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5.4.6. A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A 

bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás 

meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.  

 

6. Az intézmény munkarendje 

 

6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása  

 

Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia 

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

délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az igazgató vagy helyettese közül legalább 

egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 15.30 óra között az intézményben tartózkodik. Egyebekben 

munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és 

időtartamban látják el.  

 

6. 2. A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  

 

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

munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első 

munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó 

hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.  

A pedagógusok napi munkaidejük egy részét – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi 

programjainak szem előtt tartásával – maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat 

általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, 

legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre vonatkozó 

előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos 

módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni a napi 

munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén 

is.  

 

6.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
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A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

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

munkaideje tehát két részre oszlik:  

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  

b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

6.2.1.1. A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak 

 

a)   tanítási órák megtartása 

b)   napközis és tanulószobai foglalkozások megtartása 

c)   a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

d)   osztályfőnöki feladatok ellátása, 

e)   iskolai sportköri foglalkozások, 

f)   énekkar, szakkörök vezetése, 

g)   differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetség- gondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

h)   magántanuló felkészítésének segítése, 

i)   könyvtárosi feladatok. 

A pedagógusok kötelező órában ellátandó munkaidejébe beleszámít a munkavégzéshez 

kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartama is. (Előkészítő és befejező 

tevékenységnek számít a tanítási óra előkészítése, adminisztrációs feladatok, az osztályzatok 

beírása, tanulókkal való megbeszélés, egyeztetési feladatok, stb.) Ezért a kötelező óraszám 

keretében ellátott feladatokra fordítandó munkaidőt óránként 60 perc időtartammal kell 

számításba venni.  

 

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv 

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

tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség 

szerint figyelembe veszi. 

 

6.2.1.2. A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 
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b) a tanulók dolgozatainak javítása, 

c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

e) különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

f) kísérletek összeállítása, 

g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

i) tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

6.2.1.3. Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok4 meghatározása 

  

A pedagógusok a munkaidő tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az alábbi 

feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 

 

 a 6.2.1.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 

                                                           
4 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) bek. 
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 a 6.2.1.2. szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az a, b, g, p, w pontokban 

leírtak. 

 

Az intézményen kívül végezhető feladatok: 

 a 6.2.1.2. szakaszban meghatározott tevékenységek közül az a, b, g, p, w pontokban 

leírtak. 

 

Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint 

határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok 

ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési 

törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött 

munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus 

maga dönt. 

 

 

6.3. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 

 

6.3.1. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi 

munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének 

biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint 

a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, 

kérések figyelembe vételére. 

 

6.3.2. A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a 

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

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

előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény 

vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője a helyettesítéséről 

intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának 

kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a 

helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes 
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papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az 

igazgatóhelyettesnek.5 

 

 

6.3.3. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség 

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

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

illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni. 

 

6.3.4. A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával 

összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az 

intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak 

meghallgatása után.  

 

6.3.5. A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását a 2. évfolyam félévéig 

szövegesen, a 2. évfolyam félévétől rendszeresen érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra 

a számszerű érdemjegyeken kívül visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az 

eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  

 

6.3.6. A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az elrendelt kötelező és nem 

kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató munkával 

összefüggő további feladatokból áll. 

 

Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 

egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 

dokumentumokban rögzített. Ennek figyelembe vételével a nem kizárólag az intézményben 

elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról maga dönt, így 

ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás kivételével – munkaidő-

nyilvántartást nem kell vezetnie. 

 

                                                           
5 Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul. 
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6.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 

az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 

leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az 

intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, 

megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő 

megváltoztatása a technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos 

utasításával történik. 

 

6.5. Munkaköri leírás-minták 

 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

Munkaszervezési okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az 

osztályfőnökök számára azért, hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése 

vagy a feladat szüneteltetése miatt ne kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus 

munkaköri leírását. 

 

6.5.1. Tanító munkaköri leírás mintája 

 

TANÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. rész 

A) MUNKÁLTATÓ 

 

Név, cím: 

 

Joggyakorló: igazgató 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név: …………………………………………………… Fizetési osztály: ………………… 
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Kulcsszám: ………………………. FEOR-szám: ………………………. 

 

C) MUNKAKÖR: 

 

Beosztás: osztálytanító pedagógus 

Cél: a 6-10 éves tanulók életkorának megfelelő fejlesztő foglalkoztatása, tanítása, 

szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai pedagógiai program követelményei szerint. 

Kiemelt az alapkészségek sokoldalú fejlesztése, a kötelesség- és feladattudat kialakítása, a 

kulturált szokások elsajátíttatása. 

Közvetlen felettes: munkaközösség vezetője 

Helyettesítési előírás: helyettesítési rend (kiírás) alapján 

 

D) MUNKAVÉGZÉS: 

 

Hely: ………………………………………. Szervezeti egység: alsó tagozat 

Heti munkaidő: 40 óra     Kötelező óraszám: 22 óra 

Munkaidő beosztása: órarend szerint 

 

II. rész 

1) KÖVETELMÉNYEK: 

Iskolai végzettség, szakképesítés: főiskolai végzettség és tanítói szakképzettség 

Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, 

utasítások és belső szabályzati rendszer ismerete. 

Ajánlott  képességek:  

 Szervező képesség, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, 

objektív ítélőképesség, segítőkészség 

Elvárható személyi tulajdonságok: 

Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, 

empátia, humorérzék, szeretetteljes kisugárzás, következetesség. 

 

2) KÖTELESSÉGEK: 

Feladatkör részletesen: 

 Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés: 
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1) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 

sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli 

tanulócsoportját. 

2) A tantárgyfelosztás alapján tanít. Határidőre tanmenetet készít, tanóráira és 

foglalkozásaira gondosan és széleskörűen felkészül. 

3) Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő 

foglalkozásra, az idő optimális kihasználására. 

4) Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, szerez be, és előkészíti ezeket a bemutató 

és tanuló kísérleti használatához. Az ismereteket a gyerekek tapasztalataira építve, az 

érdeklődés felkeltésével (motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, 

képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni. 

5) A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladását. Szükség esetén időben szakértői 

vizsgálatot kezdeményez. 

6) Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri foglalkozást, 

tanulmányi versenyre való felkészítését. 

7) Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi 

teljesítményeit. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási formák egyensúlyát, az 

írásbeli feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, és a tanulókkal együtt értékeli. 

 

Nevelés és felügyelet: 

 

8) Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan 

irányítja a fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, 

megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt. 

9) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyereket felügyelet nélkül), óvja a 

gyerekek jogait, az emberi méltóságot. 

10) Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös 

tevékenységekkel, családlátogatásokkal és különböző vizsgálatokkal. Fokozatosan 

szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű 

környezetet. 
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11) Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítés örömforrásának 

felfedeztetése, a spontán érdeklődés fenntartása, fejlesztése. 

12) Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények 

között játszhassanak, naponta szervezetten mozoghassanak a szabad levegőn. 

13) Tanórán kívüli igényes programokat szervez: természeti és társadalmi tájékozódást 

egyaránt szolgáló szabadidős foglalkozásokat. Gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait. 

14) Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek, 

személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység 

kialakítását. 

15) Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztályát felkészíti, végrehajtja a rá osztott 

feladatokat, ügyeletesi teendőket. 

16) Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyerekekről, (segélyezés, étkezési és tanszerellátás); szükség esetén hatósági 

intézkedést kezd a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel egyetemben, gyámügyi 

előadóval együtt. 

17) A szülői értekezleten, a közös és egyéni fogadóórákon, tájékoztatja a szülőket az iskola 

pedagógiai programjáról, házirendjéről, értékelési rendszeréről, a gyerekeket érintő 

kérdésről (kihagyva az intézmény belső ügyeit) családlátogatást tart. 

18) Szervezőmunkával segíti a szülői közösség megalakítását, működését. Az alkalmas és 

vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

táborozások lebonyolításába. 

 

Tanügyi feladatok: 

 

19) Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 

végrehajtja az igazgató és a vezető helyettesek utasításait. Naponta 15 perccel az 1. 

tanítási órája előtt köteles munkahelyén megjelenni, akadályoztatása esetén az SZMSZ 

szerint eljárni, a tanmenet átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. 

20) A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat 

hozatalában, az intézményi rendezvényeken. 

21) Folyamatosan képezi magát a továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát, 

gyakorlatát. Nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból, bemutató órát tarthat. 
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22) Ellátja az adminisztrációt: vezeti az osztálynaplót, a tanulók minősítő, érdemjegyeket 

tartalmazó tájékoztató-ellenőrző könyvét, törzslapját, statisztikai adatokat szolgáltat. 

23) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program 

módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. Kollégái 

közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és eszközöket. 

24) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az igazgató és a vezetőhelyettes megbízza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, 

hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 

Kapcsolatot tart az óvodákkal, a szülőkkel, a tag- és társintézmények valamint 

saját munkatársaival, a továbbképző intézményekkel. 

 

3.) FELELŐSSÉGI KÖR 

 

 Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, 

kijelölt tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósulásáért, 

a gyerekek érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 Felelős, hogy a tanulók - ha különböző ütemben is - megszerezzék a NAT 

követelményeiben meghatározott alapkészségeket; a képességeinek megfelelő 

ismereteket. A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért. 

 Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

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

jogainak megsértéséért, 

 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 
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 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Diósjenő, 20 

 

 P.H.  ............................................... 

  

           intézményvezető  

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20 

 

 

 

 …………………………….. 

  munkavállaló 
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6.5.2. Szaktanár munkaköri leírás-mintája 

 

SZAKTANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. rész 

 

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe:  

  

 Joggyakorló: igazgató 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ 

 

 NÉV:………………………….………  FIZETÉSI OSZTÁLY:……..

 KULCSSZÁM:……………….   FEOR-SZÁMA: …………… 

 

C) MUNKAKÖR 

 

 BEOSZTÁS:………………………………….  

 Tanított tantárgy: …………………………….. 

 Cél: A diákok életkorhoz igazodó módszerekkel való képzése: szakszerű és 

eredményes tanítása, sokoldalú fejlesztő foglalkoztatása, egyéni és közösségi nevelése a 

NAT és a pedagógiai program követelményei szerint. Kiemelt az értékrend közvetítése, az 

egyéni képességfejlesztés, a kötelességtudat és kulturált viselkedés elsajátíttatása. 

  

 KÖZVETLEN FELETTES: munkaközösség-vezető 

 

II. rész 

 

KÖVETELMÉNYEK 
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Iskolai végtettség, 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 és 

terhelésre, objektív ítélőképesség 

Elvárt személyi tulajdonságok: A pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és 

konfliktus feloldó képesség, empátia, humorérzék, egyéni kisugárzás, türelem. 

KÖTELESSÉGEK 

 

 FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a 

hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag köteles 

részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével segíti a közös 

határozatok meghozását. 

2) A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, 

sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket. 

3) Tanév elején a követelmények, és az előző évi mérési eredmények alapján tanmenetet 

készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és 

foglalkozási órákat. 

4) Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanuló kísérleti tevékenységgel alapozza a 

tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkészítésével 

(motiválással), az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos 

fejlesztése mellett kell átadni! 

5) A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli és bejegyzi az 

osztálynaplóba, hogy tanártársaival elkerüljék az osztályközösség túlterhelését (naponta 

max. 2 írásbeli számonkérés engedélyezett) 

6) Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanuló teljesítményeit, megtartja 

az írásbeli, és szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel. 

7) Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, emberi 

méltóságukat. A pedagógiai értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat, 

tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai 

munkafegyelme példa a tanulók előtt. 
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8) Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, a vezetők utasítására 

helyettesít, megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (pl. osztályfőnökség, 

munkaközösség vezetés), és felelősi tevékenységeket (pályaválasztási felelős, pályázati 

figyelő, stb.) 

9) Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében 

és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi programokon, és 

beosztás alapján felügyel. 

10) Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt. Vezeti az 

osztálynaplót, beírja az érdemjegyeket (az ellenőrzőbe is) megírja a vizsgák 

jegyzőkönyveit, törzskönyveket, stb. 

11) A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, 

az új tudományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás. Aktívan 

részt vesz a nyílt napokon, bemutató órákat tart (igény esetén). 

12) Tevékenyen rész vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai 

program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámolhat, előadást és 

bemutató órát tarthat. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a 

tárgyakat és eszközöket rendelkezésre bocsátja. 

13) Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. Akadályoztatásakor 

az SZMSZ szerint kell eljárnia, biztosítva a szakszerű helyettesítéshez a tanmenetet és 

a tankönyveket. 

14) A pedagógiai program szerint neveli a diákokat a tanítással egyidejűleg, figyelemmel 

kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket, személyiségüket. 

Együttműködik az osztályfőnökökkel, a kollégákkal. 

15) Tanóráin a differenciált foglalkozást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő gyakorló 

feladatokkal szolgálja. A lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez, 

figyelembe véve a hátrányos családi helyzetet, a fogyatékosságot. Közreműködik a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

16) A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat tehetségét kifejleszti (önképzőkör, 

szakkör, tanulmányi verseny, stb.) Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi és 

kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sportrendezvényekre, tanulmányi 

kirándulásokra. 

17) Részt vesz a szülői értekezleteken, a fogadóórákon, hetente egyéni fogadóórát tart 

(kiírás szerint). A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók 
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előmeneteléről, a diákok fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel, szükség szerint 

látogatja a támogatásra szoruló tanulókat. 

18) Betartja és betartatja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait, 

végrehajtja az igazgató és vezető helyettesek utasításait. 

19) Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel az igazgató és a vezető helyettes ellátja. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat, hatásköre az 

általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

A szülőkkel, a társintézmények munkatársaival. 

  

FELELŐSSÉGI KÖR 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a fiatalok 

érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

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

jogainak megsértéséért, 

 A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 

 A vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

 

III. rész 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK: 

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

  ............................................................................................................................................  
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Diósjenő, 20 

 

 P.H.  

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

          intézményvezető  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20 

 

 

 

  

  munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATKÖRI LEÍRÁS 
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 Az azonos évfolyamra járó, azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak, melyek élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. Az 

osztályfőnököt az igazgató bízza meg, munkáját a NAT, az iskola pedagógiai programja és az 

éves munkaterv alapján végzi, havonta pótlékban részesül. 

 Az osztályfőnök erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott tanulók 

biztonságáért; kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. Munkájáról az 

intézményvezető/helyettese kérésére írásban/szóban beszámol. 

 

I . A MEGBÍZÁS CÉLJA: 

 

 Irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség iskolai életét, jelentős nevelő 

hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott tanulók egyéni gondjaival. Az egységes értékrend 

megvalósítása érdekében koordinálja a fejlesztő-nevelő munkát, ellenőrzi az osztályban folyó 

pedagógiai tevékenységet. 

 

II. RÉSZLETES FELADATKÖR 

 

Nevelés, egyéni fejlesztés: 

1.) Alaposan és sokoldalúan megismeri osztálya tanulóit (személyiségjegyeket, családi-

szociális körülményeket, szülői elvárásokat, tanulói ambíciókat). Feltérképezi az 

osztályközösség szociometriai jellemzőit, az osztályon belüli értékrendet. 

2.) Nevelői munkáját, a tanulók egyéni, differenciált személyiségfejlesztését a pedagógiai 

program alapján az osztályfőnöki tanmenetben tervezi. 

3.) Felső tagozaton az osztályfőnöki órákra alaposan felkészül, a tanulók érdeklődését, 

aktivitását figyelembe véve rugalmasan kezeli. 

4.) Alkalmat teremt az osztályközösségben a demokratikus közéleti szereplés gyakorlására, 

törekszik a munkamegosztásra. Segíti a DÖK (diákönkormányzat) törekvését, képviseletet. 

5.) Kialakítja a reális önértékelés igényét, az életkornak megfelelő szituációkkal önállóságra és 

öntevékenységre nevel. Felelősök (hetesek, ügyeletesek) megbízásával és számonkérésével 

biztosítja az osztályterem, a berendezési tárgyak megőrzését, a rendet, a tisztaságot. 

6.) Gondoskodik a szociális segítségnyújtásról. Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. 

Segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről 

tájékoztat.  

7.) Önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a társadalmi elvárásokra. 
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8.) Felkészíti a tanulókat az intézmény hagyományos rendezvényeire, ünnepélyeire; segíti a 

különféle szabadidős programok, kirándulások, klubfoglalkozások szervezését és 

megvalósítását. 

9.) Irányítja minden rendezvényen az udvarias és kulturált viselkedést; a fegyelmezett munkát, 

a rend és tisztaság fenntartását, a környezet védelmét, a harmonikus társas kapcsolatokat. 

 

Tanulmányi munka segítése: 

10.) Szempontokat és tanácsokat ad a hatékony tanulási módszerek és a helyes időbeosztás 

(szellemi és fizikai tevékenység egyensúlya) elsajátításához. 

11.) Szervezi, és havonta értékeli az osztályban a diákokkal együtt (felső tagozat) a 

tanulmányi előmenetelt, a magatartást és szorgalmat. 

12.) Segíti a folyamatos felzárkóztatást. 

13.) Támogatja a kiugró tehetségek szakköri, önképzőköri képzését az igényelt területen, 

biztosítja bemutatkozási lehetőségeit. 

14.) Együttműködik az osztályban tanító pedagógusokkal, látogathatja osztálya tanítási óráit, 

foglalkozásait, az észrevételeket megbeszéli az érintett nevelőkkel. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

1. Összehangolja a család és az iskola nevelését, a szülőkkel együttműködve megbízatása első 

évében a tanulókat otthonukban meglátogatja, majd szükség szerint végez 

családlátogatásokat. 

2. A munkaterv szerint szülői értekezletet, fogadóórát tart. Megismerteti a pedagógiai 

programot, a házirendet, nevelési elképzeléseit, gondoskodik a szülői közösség aktivitásáról 

3. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, az egyéni fejlesztésről, a dicséretekről és elmarasztalásokról. 

 

Tanügyi feladatok: 

4. Képviseli osztálya érdekeit a nevelőtestület előtt, minősíti tanítványai magatartását és 

szorgalmát. 

5. Aktívan tevékenykedik az osztályfőnöki munkaközösségben, bemutató órát tarthat, 

felméréseket és elemzéseket végez. 

6. Ellenőrzi az érdemjegyek beírását és a szülői aláírást az ellenőrző könyvben, regisztráltatja 

és összesíti a tanulók hiányzásait, figyelemmel kíséri az igazolásokat, a mulasztások valós 

okait. 
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7. Vezeti az osztálynapló haladási részét, elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket, 

felel az osztálynapló és a törzslapok, más nyilvántartások szabályszerű és naprakész 

vezetéséért, statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

III.FELADATKÖRI KAPCSOLATOK: 

 

 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és 

hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

IV. JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

 Ismerve a megbízásokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat,- 

gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat. Megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa 

szaktárgyait, és az igazgató vagy igazgatóhelyettes tudtával nevelői osztályértekezletet hívjon 

össze az ott tanító pedagógusok kötelező megjelenésével. 

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenységi körére. Köteles az igazgató/helyettes figyelmét 

felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra. 

 

  

 

 

V. FELELŐSSÉGI KÖR: 

 

 Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. 

Aktivitásától, példaadásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség 

tanulmányi eredményessége, a tanulók neveltsége.  

 Felelősségre vonható: 

o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és 

munkatársak jogainak megsértéséért. 



Szentgyörgyi István Általános Iskola                                                                                                              SZMSZ  

 

40 

o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért. 

o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért. 

o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 

 

 

 

 

Diósjenő, 20  

 P.H.  

  ………............................................  

       intézményvezető  

 

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20  

 …………………………….……………

  

 munkavállaló 

6.5.4. Napközis nevelő munkaköri leírás mintája 

 

NAPKÖZIS NEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I . A MEGBÍZÁS CÉLJA: 

 

A kijelölt napközis csoport tanulói számára felelősséggel biztosítja a délután célszerű, intenzív 

foglalkozásokkal való változatos eltöltését, a tanulmányi felkészülést, az igényes nevelést, 

gondozást, az étkezést, a kötelesség- és feladattudat kialakítását, a kulturált viselkedés 

elsajátítását. 
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II. RÉSZLETES FELADATKÖR 

 

Követelmények: 

- Főiskolai végzettség és tanítói/tanári szakképzettség. 

- A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati 

rendszer ismerete. 

- Szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre, 

segítőkészség. 

- Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, empátia. 

 

Kötelességek: 

- A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel segíti a tanulók felkészülését, 

sokoldalúan fejleszti egyéni képességeiket, objektíven és indoklással értékeli kijelölt 

tanulócsoportját. 

- Feladata a gyermek alapos megismerése: tudatos megfigyeléssel, közös tevékenységekkel. 

Fokozatosan szoktatja tanulóit a házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt légkörű 

környezetet. 

- Csoportját a tanítás után az ebédlőbe kíséri, és gondoskodik a kulturált étkeztetésről, a 

személyi higiénia betartásáról. 

- Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz illeszkedő 

tevékenységekkel, és segíti az önálló tanulás módszereinek elsajátítását, együttműködve a 

csoportját tanító pedagógusokkal. 

- A tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően megteremti a tanulási feltételeket. 

- Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan elkészítését. Ezt 

mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A rászorulókat a 

megadott időkeretek között egyénileg segíti, vagy segítésüket tanulópárok szervezésével 

biztosítja. 

- A tanulók munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki, melynek 

eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket. Felelősök 

választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a csoportterem és az udvar 

rendjét és biztonságát. 

- Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, pozitívan irányítja 

a gyerekeket. Szem előtt tartja, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai, 

munkafegyelme példa a tanulók előtt. 



Szentgyörgyi István Általános Iskola                                                                                                              SZMSZ  

 

42 

- Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a 

balesetek megelőzéséről, óvja a tanulók jogait, emberi méltóságát. 

- Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra nevelést. 

Naponta vezeti a tanulók szabad levegőn való testmozgását, játékokat szervez. 

- A foglalkozások után (beosztás szerint) az alsó tagozatos, vidékről bejáró gyermekeket 

kikíséri a buszhoz. 

- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, szakszerűen 

végrehajtja az igazgató és a vezetők utasításait. 

- Aktívan részt vesz a pedagógiai program módosításában, a továbbképzésen szerzett 

ismereteiről beszámol. 

- Folyamatosan képezi magát továbbképzéseken, szélesíti módszertani jártasságát, gyakorlatát, 

bemutató órákat tart és hospitál a tanítási órákon. 

- A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat hozatalában, az 

intézményi rendezvényeken, az értekezleteken, a szülői értekezleteken és fogadóórákon, az 

osztályozó értekezleten. 

- Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök 

rendeltetésszerű használatáról és megőrzéséről. 

- Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az 

igazgató és a vezető megbízza. 

- Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az általa 

vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 

- Kapcsolatot tart az óvodákkal, a szülőkkel, a társintézmények és saját munkatársaival, a 

továbbképző intézményekkel. 

 

III. FELELŐSSÉGI KÖR: 

- Felelős a felügyeletére bízott gyermekek testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 

érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. Felelős, hogy a tanulók (ha különböző ütemben 

is) megszerezzék a NAT követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeiknek 

megfelelő ismereteket. 

- Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: munkaköri 

feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos elvégzéséért, a vezetői utasítások 

igénytől eltérő végrehajtásáért, a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a 
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munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért a munkaeszközök, berendezési tárgyak 

előírástól eltérő használatáért, elrontásáért a vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

 

Diósjenő, 20 

 

 P.H.  

  ………............................................  

      intézményvezető  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

 

Diósjenő, 20  

 

 …………………………….……………

  

 munkavállaló 

6.5.5. Fejlesztő pedagógus munkaköri leírás mintája 

 

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. rész 

A) MUNKÁLTATÓ: 

 

NEVE, CÍME:  

 

JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ: 

 

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: ………….. 
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KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ……………… 

 

C) MUNKAKÖR: 

 

BEOSZTÁS: ……………………………. 

CÉL: A tanulási zavarral küzdő tanulók egyéni diagnosztizálása, felzárkóztató 

foglalkoztatása, az adottságokból származó és a tanulási folyamatban szerzett 

hátrányok leküzdése. 

  KÖZVETLEN  FELETTES: igazgatóhelyettes 

 

D) MUNKAVÉGZÉS:  

 

 SZERVEZETI EGYSÉG: ……………………….. 

 HETI MUNKAIDŐ:……….. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: …………………. 

 

II. rész 

KÖVETELMÉNYEK: 

 

  ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

   Gyógypedagógiai főiskolai végzettség és szakképzettség 

 

  ELVÁRT ISMERETEK: 

   A közoktatásra, az általános és a gyógypedagógiai szakterületre vonatkozó 

jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete. 

 

  SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: 

   Változatos pszichológiai és gyógypedagógiai módszerek alkalmazása, a 

gyermeki nehézségek iránti érzékenység, a nyitottság képessége. 

 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: 

 Elhivatottság, türelem, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, 

empátia. 
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1.) KÖTELESSÉGEK 

 

FEADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1. Meghatározza a pedagógiai program követelményei alapján a fejlesztő 

tevékenységeket, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

foglalkozik a sajátos nevelési igényű tanulókkal. 

2. A kiszűrt gyerekeknél beosztás szerint egyéni és kiscsoportos foglalkoztatásban 

feltárja a tanulási zavar vagy lemaradás okát, segíti a kiváltó tényezők 

csökkentését, megszüntetését. Ezért családlátogatásokat végez, együttműködik a 

szülőkkel. 

3. A tanulási zavar okainak megállapítására a differenciált diagnosztika eszközeit 

célirányosan alkalmazza. A munkaközösség vezetővel/ osztályfőnökökkel 

elkészíti az egyéni, és –azonos terápiás igénynél-a kiscsoportos foglalkoztatás 

biztosítását. 

4. A gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a 

diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és 

eljárásait. Fejlesztési tervet, és foglalkozási tanmenetet készít. 

5. Speciális gyógypedagógiai neveléssel, differenciált foglalkozásokkal fejleszti a 

tanulási zavarral küzdő gyermekeket, személyiségüket és képességeiket. 

6. A gyerekek foglalkoztatásában az egyéni érési folyamathoz igazodva reális és 

eredményre vezető eljárásokat választ. Óvja a gyermek jogait, tiszteli emberi 

méltóságukat. 

7. Tájékoztatja a szülőket gyermekük állapotáról, szorosan együttműködik a 

családokkal a speciális fejlesztő foglalkozás céljainak, feladatainak 

kivitelezésében. Segíti a sajátos nevelési igényt, tanácsokat ad. 

8. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek 

megelőzéséről (nem hagyhat gyereket felügyelet nélkül). Közreműködik a 

gyermekvédelmi feladatokban, elvégzi az adminisztrációt. 

9. Feladata a szükséges terápiás, fejlesztő eszközök tárolása és leltári őrzése, 

munkájához az intézmény eszközöket és termet biztosít. 

10. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, a 

közösségi élet magatartási szabályait. 

11. Aktívan részt vesz az iskola pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a tantestületi és a szakmai értekezleteken. 
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12. Határidőre minőségi kivitelezésben ellátja mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyeket az igazgató (helyettes) rábíz. 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, 

hatásköre az általa vezetett gyermekcsoportra terjed ki. 

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

A szülőkkel, a gyógypedagógiai szakmai intézmények munkatársaival tart 

kapcsolatot. 

 

 

 

 

2.) FELELŐSSÉGI KÖR 

 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, 

tanulócsoportjaiban a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az 

egyenlő bánásmódért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.  

Felelősségre vonható: 

 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért; 

 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

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

gyerekek jogainak megsértéséért; 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

III. rész 
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EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

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

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

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

 

 

 

Diósjenő, 20…………………………… 

 

 

 P.H.  

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

           intézményvezető  

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20  

 

 

 

  

  munkavállaló 

 

 

6.5.6. Szakmai munkaközösség-vezető munkaköri leírás mintája 

 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ FELADATKÖRI LEÍRÁSA 

 

A pedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek működésének célja: 

 A szakmaiság és nevelés javítása: didaktikai fejlesztés 

 Az intézményvezetés segítése (tervezés, ellenőrzés, értékelés) 
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 A képzési eredményességért továbbképzések szervezése 

Azonos műveltségi területen a pedagógusok munkaközösségeket alkothatnak, és szakmai 

munkaközösség vezetőt választanak maguk közül. 

Tényleges rátermettség esetén a szakmai munkaközösség vezetőt az igazgató bízza meg a 

középvezetői feladatok ellátásával, havonta fizetendő pótlék biztosítása mellett. Munkájáról 

félévenként írásban be kell számolnia az intézményvezetőnek. 

 

 

I. rész 

 

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe:  

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató 

 

 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ 

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ……………….. 

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:……………… 

 

C) MUNKAKÖR 

 

BEOSZTÁS: pedagógus 

CÉL: Irányítja, koordinálja a szakmai munkaközösség pedagógusainak munkavégzését, teljes 

jogkörrel ellenőrzi a munkaközösség pedagógusait. 

Középvezetőként képviseli a szakmai érdekeit, kollégáival jelentős erőfeszítéseket tesz a 

hatékony képzésért. Egyaránt felelős a munkaközösség szakmai, módszertani és nevelési 

tevékenységéért, valamint a munkafegyelemért. 

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató 
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D) MUNKAVÉGZÉS 

 

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó / felső tagozat 

HETI MUNKAIDŐ: folyamatos   

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: rugalmas, folyamatos 

II.rész 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) végzettség  

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

szabályzati rendszer ismerete. 

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

empátia, segítőkészség. 

személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség 

 

RÉSZLETES FELADATKÖR 

1.) Felelősen irányítja a kijelölt munkaközösség oktató és nevelő munkáját, kiemelve a 

pedagógusok módszereit, a gyerekekhez való viszonyát. 

2.) Ismeri a helyi közoktatás fejlesztési koncepciót, célirányosan vezeti a pedagógiai 

program módosítását (az oktatás tantervi fejlesztését, módszertani eljárások 

korszerűsítését.) 

3.) Összeállítja a munkaközösség éves programját (munkatársai segítségével), mely beépül 

az intézmény munkatervébe. Pedagógiai kísérleteket végezhet, részt vesz a szakmai 

pályázatokon. Ellenőrzi a határidők betartását. 

4.) Megvalósítja az egységes követelményrendszert, melynek alapján a tanév elején 

felmérik, majd objektíven értékelik a tanulók tudás- és képességszintjét. A tanulók 

tudásszintje alapján a minőségfejlesztést. 

5.) Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, bemutató foglalkozásokat szervezhet, 

kijelölt mentorral segíti a pályakezdők, az új kollégák munkáját. 

6.) Ellenőrzi a pedagógusok munkafegyelmét, felmérések és rendszeres óralátogatások 

során (félévenként legalább egyszer) meggyőződik a tanulók elméleti, gyakorlati 

tudásáról, képességeiről, magatartásukról, szorgalmukról. 
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7.) Munkatársaival megszervezi a vizsgák (különbözeti, osztályozó, javító, stb.) 

lebonyolítását, részt vehet a vizsgáztatásban. 

8.) Elbírálja, és az igazgatónak javasolja / nem javasolja a munkaközösségi tagok 

tantervhez igazodó tanmeneteit, a pedagógusok továbbképzését. 

9.) Ellenőrzi a tantervhez igazodó tanmenetek elkészítését, az időarányos előrehaladást, a 

pedagógiai program céljainak és feladatainak megvalósítását, az eredményességet, az 

anyagok és eszközök célszerű és takarékos felhasználását. 

10.) Irányítja a versenyek szervezését és a korrekt lebonyolítást. 

11.) Gondoskodik a szakkörök, tehetséggondozó önképzőkörök, és felzárkóztató 

foglalkozások, stb. színvonalas, diákcentrikus megtartásáról. 

12.) Ellenőrzi a szakmai felszerelések szabályszerű használatát. 

13.) Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre 

14.) Tájékoztatja az igazgatót a tantárgyi követelmények teljesítéséről, beszámol a 

tantestületnek a munkaközösség tevékenységéről. 

 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK: 

Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek és 

hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladatainak ellátásához. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 

Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, 

gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat 

Hatásköre áthúzódik teljes tevékenység körére.  

 

FELELŐSSÉGI KÖR: 

 Szakmai tájékozódása, a pedagógusok rendszeres ellenőrzése és munkájuk szakmai értékelése 

alapozza meg felelős döntéseit, az igazgatónak tett megalapozott javaslatait. 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és a munkaközösség egész tevékenységére. 

Aktivitásáról és kreativitásáról, valamint példaadó munkavégzésétől és igényességétől 

nagymértékben függ az egész munkaközösség eredményessége, a tanulók érdekében kifejtett 

hatékonyság. 
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Felelősségre vonható: 

o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 

o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és 

munkatársak jogainak megsértéséért 

o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért 

o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 

 

 

 

 

 

Diósjenő, 20  

 

 P.H.  

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

           intézményvezető  

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20  

 

 

  

  Munkavállaló 

 

 

6.5.7. Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírás mintája 
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS FELADATKÖRI LEÍRÁSA 

 

 

I. rész 

 

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe:  

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ: 

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ……………….. 

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:……………… 

 

C) MUNKAKÖR: 

 

BEOSZTÁS: pedagógus 

CÉL: Ellátja és nyilvántartja a problémamegelőző és a problémakezelő gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkát az intézménybe járó veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, és magatartás 

zavaros tanulóinál. Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot 

tart a nevelő-gondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság 

kollégáival. 

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató 

 

A) MUNKAVÉGZÉS 

 

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó és felső tagozat 

HETI MUNKAIDŐ:. …….óra 

MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS:  rugalmas, szükség szerint 

 

II. rész 



Szentgyörgyi István Általános Iskola                                                                                                              SZMSZ  

 

53 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: főiskolai (egyetemi) tanítói vagy tanári végzettség  

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

szabályzati rendszer ismerete. 

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

problémákra, empátia, segítőkészség. 

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség 

 

KÖTELESSÉGEK: 

 

RÉSZLETES FELADATKÖR: 

1) Tiszteletben tartja a gyermeki és emberi jogokat, kiemelten kezeli a szakmai titoktartás 

kötelezettségét. Megbízása tárgyában képviseli az igazgatót a külső együttműködők 

(intézmény, hatóság) felé. 

2) A prevenció érdekében felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát és feltárja az 

osztályfőnökkel való együttműködésben a veszélyeztetett családokat. 

3) Állandó kapcsolatot tart a veszélyeztetett gyerekek javára a védőnővel, az 

osztályfőnökökkel, gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval. 

4) Pontos kimutatást vezet a veszélyeztetett fiatalokról: az állami gondozottakról, a 

segélyben részesülőkről,  a gyámhatósági intézkedésre pártfogoltakról, stb. 

5) Jó és eredményre vezető kapcsolatot alakít ki a körzetébe tartozó veszélyeztetett 

családokkal. A szükséges kooperációval, empátiával viselkedjen a védelemre szoruló 

fiatallal. 

6) Kitartóan segíti a veszélyeztetett fiatal életkörülményeinek javítását, támogatja érzelmi 

kiegyensúlyozottságát, biztonságérzetét, elősegíti a közösségben szocializációját. 

7) Biztosítja a veszélyeztetett tanuló nyugodt körülmények között való tanulását, hatékony 

felkészülését (tanulószobai elhelyezéssel). 

8) Ismeri a pedagógiai és pszichológiai folyamatokat, a szocializációs folyamat tényezőit, 

és azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek a gyermek- és ifjúságvédelmi munkával 

kapcsolatosak. 

9) Megírja a szükséges leveleket, jelentéseket (iktatás a titkárságon), megőrzi, rendszerezi 

a gyerekekről készült dokumentációt.  
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10) Javasolja speciális foglalkozások (logopédus, pszichológus, stb.) igénybe vételét. 

11) A támogatásra szoruló tanulókról és munkájának eredményességéről rendszeresen 

referál az igazgatónak (a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett), hogy 

intézményvezetői intézkedéssekkel is biztosítsa az igényelt segítséget. Szempontok 

alapján félévenként írásban beszámol. 

12) Tevékenységéről félévenként tájékoztatja a nevelő testületet, irányítja és koordinálja a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét. 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK 

 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és 

hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges 

feladataik ellátásához. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

 Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, 

gyakorolja a jogszabályokban biztosított jogokat. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és tevékenységére. 

 Felelősségre vonható: 

o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 

o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és 

munkatársak jogainak megsértéséért 

o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő 

használatáért, elrontásáért, 

o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért 

o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 
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Diósjenő, 20  

 

 

 P.H.  

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

           intézményvezető  

 

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

 

Diósjenő, 20  

 

 

 

  

  Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

6.5.8. Diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírás mintája 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATI SEGÍTŐ FELADATKÖRI LEÍRÁSA 

 

 A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket alakíthatnak, amelyek 

meghirdetését, szervezését, működését maguk végzik. A diákság és diákköri érdekek 

képviseletére a tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre, aminek működése a tanulók 

minden kérdésére kiterjed. 
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 Döntenek diákképviseletükről, küldöttet delegálhatnak, véleményezési és javaslattételi 

joggal rendelkeznek az intézményi működéssel kapcsolatban. A diákönkormányzat (DÖK) 

egyetértési jogot gyakorol: 

 Az SZMSZ és a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

A DÖK döntési jogköre kiterjed: 

 Saját működésére és hatásköre gyakorlására 

 Egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

 Tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

 Vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

 Más tárgykörökben a DÖK a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. 

A DÖK felnőtt képviselője, vagy a diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval. A 

DÖK tevékenységéről félévenként írásban beszámol az igazgatónak/nevelőtestületnek. 

Munkájáért havonta pótlékban és órakedvezményben részesül. 

 

 

I. rész 

 

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató 

 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ 

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ……………….. 

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:……………… 

 

C) MUNKAKÖR 

 

BEOSZTÁS: pedagógus 
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CÉL: Az intézményi diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet 

feltételeinek, a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, a nevelőtestület és a 

tanulóközösségek igényeinek összehangolása. 

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató 

 

D) MUNKAVÉGZÉS 

 

SZERVEZETI EGYSÉG: alsó és felső tagozat 

HETI MUNKAIDŐ: Folyamatos    

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: rugalmas, folyamatos 

 

 

II. rész 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) tanári (tanítói) végzettség 

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

szabályzati rendszer ismerete. 

Szükséges képességek: szervező és lényeglátó képesség, türelem, érzékenység a diákság 

problémáira, empátia, segítőkészség. 

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó 

képesség, humorérzék, ötletesség 

 

RÉSZLETES FELADATKÖR: 

1.) Összehívja és levezeti- a diáktanács elnökének megválasztásáig- a diáktanács alakuló 

ülését, ismerteti a tagokkal a DÖK törvényes jogait és iskolai hatáskörét. 

2.) Szervezi, irányítja a DÖK választásokat, elősegíti az iskolában a képviseleti és a közvetlen 

demokrácia érvényesülését. 

3.) Javaslatot tesz a tantestületnek a DÖK hatásköri meghatározására, a helyi hagyományok 

és munkarend leírására. 
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4.) Elkészíti a diákvezetők és képviselők megbízólevél tervezetét, biztosítja a DÖK 

hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését. 

5.) A diáktanács igénye alapján szakmai segítséget nyújt a közös programok 

megtervezéséhez, részt vesz az értékelésben. 

6.) Gondoskodik a DÖK munkaterv programjainak eredményes lebonyolításáról, részt vesz a 

diákfórumok, az iskolagyűlések szervezésében, a diáktanács ülésein. 

7.) Személyesen vagy a kollégák, szülők bevonásával biztosítja afelnőtt felügyeletet a 

rendezvényeken, felelős az iskolai házirend betartásáért. 

8.) Képviseli a DÖK-öt a nevelőtestület, SZMK, fenntartó előtt, ahol ezt a diákvezető nem 

teheti meg. 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK: Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az 

intézményeknek, szervezeteknek és hatóságoknak az alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek 

együttműködése szükséges feladatainak ellátásához. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és 

igazgatói utasításokat, gyakorolja a jogszabályban biztosított jogokat. Hatásköre áthúzódik 

teljes tevékenység körére.  

 

FELELŐSSÉGI KÖR: Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai 

tevékenységére. Aktivitásáról, példamutatásától és igényességétől nagymértékben függ a 

DÖK hatékonysága, a tanulók neveltsége, és közéleti érdeklődése. 

 Felelősségre vonható: 

o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos 

elvégzéséért. 

o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért 

o A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermek és 

munkatársak jogainak megsértéséért 

o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól 

eltérő használatáért, elrontásáért, 

o A nem kielégítő mértékű ellenőrzésekért 

o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 
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Diósjenő, 20  

 

 

 

 P.H.  

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

           intézményvezető  

 

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

 

Diósjenő, 20  

 

 

 

  

  Munkavállaló 

 

 

 

 

6.5.9. Iskolatitkár munkaköri leírás mintája 

 

 

6.5.10. Karbantartó munkaköri leírás mintája 

 

KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. RÉSZ 
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A)MUNKÁLTATÓ: 

NÉV, CÍM:……………………………………………………………………………………… 

JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója 

B)MUNKAVÁLLALÓ: 

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: ………….. 

KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ……………… 

C)MUNKAKÖR: 

BEOSZTÁS: MŰSZAKI DOLGOZÓ 

CÉL: A műszaki berendezések, eszközök folyamatos üzemben tartása, a sérült 

technikai szerkezetek, eszközök, bútorok, nyílászárók, stb. javítása, az 

állagvédelem ellátása és folyamatos hibaelhárítás. 

  KÖZVETLEN FELETTES: igazgatóhelyettes 

D)MUNKAVÉGZÉS:  

SZERVEZETI EGYSÉG: okt.- nevelő munkát kisegítő  

HETI MUKAIDŐ: 40 óra        MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: naponta: ……………………... 

II. rész 

1.)KÖVETELMÉNYEK: 

  ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

   Szakközépiskolai (szakmunkásképző) végzettség és szakképzettség 

  ELVÁRT ISMERETEK: 

   A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, belső szabályok 

ismerete. 

  SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: 

   Kézügyesség, esztétikai érzék, a szabványok és műszaki előírások gyakorlati 

alkalmazása. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: 

 Precizitás, gondosság, gyorsaság, megbízhatóság. 

2.)KÖTELESSÉGEK: 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Munkavégzéskor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat. 

2.) Az igazgatóság irányításával fontossági sorrendben végzi az intézményben a műszaki 

hibák elhárítását (vízvezeték és kisebb érintésvédelmi biztosítás, csapok, 

öblítőtartályok, zárak, nyílászárók javítása vagy cseréje, stb.) 
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3.) Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésében, az alkatrészek, anyagok 

szállításában. A felhasznált anyagokról rendszeresen nyilvántartást vezet, (Vásárolva 

lett:…. db. mit? hová?mikor? mennyit? Használt el. Raktáron van jelenleg:….db) 

melyet a felettes /fenntartó időszakosan ellenőriz. 

4.) Használati előírás szerint balesetmentesen működteti a karbantartó gépeket. Azokért a 

gépekért, melyek saját tulajdonát képezik, az intézmény bérleti pótlékot fizet. 

5.) Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli a munkavégzésüket, részt vesz a 

műszaki bejárásokon és ellenőrzéseken. 

6.) Az elrontott berendezési tárgyakat, oktatástechnikai eszközöket átveszi, és a leadási 

időpont/ sürgősség sorrendjében javítja, karban tartja. 

7.) Folyamatosan felügyeli és karbantartja az intézmény rögzítetten felszerelt eszközeit, a 

konyhaüzemi, kerti és más gépeket. 

8.) A nyílászárókat (ajtók, ablakok, kapuk) a kerítéseket, kilincseket, zárakat javítja/cseréli, 

kisebb mázolásokat végez, szükség szerint szigetel. 

9.) Biztonságosan felszereli a táblákat, polcokat, dekorációs anyagokat, faliújságot, 

karnisokat, tablóképeket, szemléltető eszközöket. 

10.)Cseréli az izzókat, fénycsöveket, csavaros biztosítékokat, a világítótestek buráit, 

ellenőrzi az elektromos berendezések érintésvédelmi állapotát. 

11.) Javítja a bútorokat (padok székek, asztalok, szekrények…), csavarokat pótol, hegeszt, 

csiszol, stb. 

12.) Javítja, szükség esetén cseréli az épület eresz- és esőcsatorna rendszerét. Tisztán és 

rendben tartja az udvart, sportudvart, szükség esetén segít havat takarítani. 

13.) Segít az intézmény nagytakarításában. 

14.) Ellátja mindazon feladatokat, amivel közvetlen felettese/az intézményvezető megbízza. 

15.) Fűtési szezonban biztosítja a helyiségek 20-22C o hőmérsékletét, hangsúlyozottan 

ügyel a tűzvédelmi előírások betartására. 

Az előírásoknak megfelelően üzemelteti a kazánt. 

16.) A fűtési berendezéseket folyamatosan karbantartja, ellenőrzi. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) 

felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart kapcsolatot. 
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3.) FELELŐSSÉGI KÖR 

 

Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott 

szerszámokra, leltári tárgyakra. 

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. 

 

Jelen munkaköri leírás 20……………………………………. napján lép életbe. 

 

Diósjenő, 20…………………………… 

 

 P.H.  

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

          intézményvezető  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20…………………………… 

 

 

  

munkavállaló 

 

 

6.5.11. Fűtő munkaköri leírás mintája 
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FŰTŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. rész 

A) MUNKÁLTATÓ: 

 NÉV, CÍM:  

 JOGGYAKORLÓ: az intézmény igazgatója 

B) MUNKAVÁLLALÓ: 

NÉV: ………………………………………… FIZETÉSI OSZTÁLY: ………….. 

KULCSSZÁM: ……………………………… FEOR-SZÁM: ……………… 

C) MUNKAKÖR: 

BEOSZTÁS: TECHNIKAI DOLGOZÓ 

CÉL: Az intézmény fűtési idénye alatt az épületek helyiségeiben az előírt 

hőmérséklet (20-22 o C ) biztosítása, a kazánok, vezetékrendszer, fűtő 

berendezések szakszerű kezelése, karbantartása, és a kisebb műszaki hibák 

elhárítása. 

  KÖZVETLEN FELETTES: igazgatóhelyettes 

 

D) MUNKAVÉGZÉS:  

 SZERVEZETI EGYSÉG: okt.-nevel. munkát kisegítő 

 HETI MUNKAIDŐ:…40 óra.. MUNKAIDŐ BEOSZTÁS:  naponta 

…………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

II. rész 

1.) KÖVETELMÉNYEK: 

  ISKOLAI VÉGZETTÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

 Alapfokú vagy szakközépiskolai (szakmunkásképző) végzettség és szakképesítés 

   

ELVÁRT ISMERETEK: 

  A szükséges műszaki, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, belső szabályok ismerete 

   

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: 

   Kézügyesség, a szabványok és műszaki előírások gyakorlati alkalmazása 
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SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: 

 Gondosság, megbízhatóság 

 

 2.) KÖTELESSÉGEK 

 

FELADATOK RÉSZLETESEN: 

1. A fűtő köteles folyamatosan, egyenletesen biztosítani a kazánok fűtését, hogy a 

tantermekben és az öltözőkben és egyéb helyiségekben előírás szerint legyen a 

hőmérséklet. 

2. Gondoskodik a kazánhelyiség takarításáról. 

3. A kazánokat és a hozzá tartozó berendezéseket állandóan üzemképes és tiszta 

állapotban tartja. A kisebb javításokat elvégzi, nagyobb hibák esetén az intézmény 

vezetőjét értesítve azonnal intézkedik a szakszerű javítás érdekében. 

4. Felelős a tűzrendészeti előírások betartásáért, biztosítja a kazánházban elhelyezett 

tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, ismeri annak szakszerű kezelését. 

5. Biztosítja, hogy a kazánházban csak a fűtő és a felügyeletére beosztott személy 

tartózkodjon, ott a fűtésen, gépek, szerelvények javításán, karbantartásán 

kívül más munkafolyamatot végezni tilos. 

6. Rendben tartja a kazánház környékét, felelős ezen a területen a hó eltakarításáért, a 

csúszástól való mentesítésért. 

7. Rendelkezik az intézmény és a kazánház 1-1 kulcsával, felelős a rábízott anyagok, 

berendezések és felszerelések takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az 

intézményi vagyon védelméért. 

8. Munkavégzéskor maradéktalanul betartja a munkavédelmi szabályokat. 

9. Részt vesz a karbantartó szerszámok, műszerek beszerzésében, az alkatrészek, 

anyagok szállításában, használati előírás szerint balesetmentesen működteti a 

karbantartó gépeket (fűnyíró, elektromos fúró, stb.) 

10. Fogadja és kíséri a külső szerelőket, megfigyeli munkavégzésüket, részt vesz a 

műszaki bejárásokon és ellenőrzésekben. 

11. Tisztán és rendben tartja az udvart, sportudvart, szükség szerint elvégzi a fűnyírást. 

12. Segít az intézmény nagytakarításában. 

13. Ellátja mindazon más feladatokat, amivel közvetlen felettese/intézményvezető bízza 

meg. 
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JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) 

felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a szabályoknak, belső utasításoknak. 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

 A munkatársakkal és a szolgáltatókkal tart kapcsolatot. 

 

3.) FELELŐSSÉGI KÖR 

 

Anyagi felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, a rábízott 

szerszámokra, leltári tárgyakra. 

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. 

 

 

Diósjenő, 20…………………………… 

 

 P.H.  ............................................... 

  

           intézményvezető  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, 20  
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  Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.12. Takarító munkaköri leírás mintája 

 

TAKARÍTÓ MUNAKÖRI LEÍRÁSA 

 

NÉV: ………………………….………………………………… 

 

 

Beosztás: takarító 

Feladata: az intézmény tisztaságának folyamatos biztosítása. Az intézmény belső és külső 

rendjének fenntartása. 

Közvetlen felettese: igazgatóhelyettes 

Munkavégzés helye: ……………………………….……………………….. 

Heti munkaidő: 40 óra..  

Munkaidő beosztás:  6.00-9.30-ig és 14.00-18.30-ig 

 

FEADATKÖR RÉSZLETESEN: 

 Munkavégzéskor köteles a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartani, 

balesetveszélyes cipőt, papucsot nem használhat. 

 Kijelölt területén a helyiségeket naponta felsöpri, fertőtlenítő oldattal felmossa, a 

bútorzatot takarítja és portalanítja, a padlót ápolja, kiporszívózza a szőnyegeket, a 

textíliákat tisztán tartja. 

 A folyosókon, lépcsőkön naponta söprést, felmosást végez. A mellékhelyiségekben a 

mosdókagylókat kimossa, a tükröket, csempézett felületeket tisztítja, szükség szerint 

(de legalább hetente) fertőtleníti. 
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 A WC-ben naponta fertőtlenítővel lemossa a WC kagylókat és csempéket, ügyel arra, 

hogy WC papír, szappan mindig legyen a mellékhelyiségben. Rendszeresen tisztítja és 

cseréli a törölközőket a mosdóban. 

 Az ablakok, ajtók üvegének és keretének tisztítását folyamatosan köteles végezni a 

területén. Biztosítja a tűzvédelmi közlekedési utakat, eltávolítja a balesetveszélyes 

tárgyakat. 

 Portalanítja, és havonta lemossa, valamint időnként tápsó oldattal öntözi a cserepes 

növényeket. 

 Összegyűjti a keletkezett hulladékot, és a szeméttárolóba viszi. A szemetes edényeket 

szükség szerint, de legalább hetente egyszer fertőtleníti. 

 Használati előírás szerint, balesetmentesen működteti a szükséges gépeket (takarítógép, 

porszívó, mosógép, centrifuga, stb.). 

 Napi munkája végén ellenőrzi az ablakokat, lekapcsolja a villanyokat. A helyiségek, az 

intézmény bejárati ajtaját gondosan bezárja.  

 Évente háromszor (a tavaszi, nyári és a téli szünetekben) általános nagytakarítást végez 

az igazgatóhelyettes útmutatása és irányítása szerint. Kimossa a függönyöket, 

fertőtlenítő oldattal lemossa a fűtőtesteket, tisztítja a világító testeket.  

 Munkavégzése során ügyel a bútorok, berendezések, felszerelések épségére (az előírt 

hígítású, a megfelelő összetételű tisztítószert használja), anyagilag felelős a berendezési 

tárgyak kezeléséért. 

 Az iskolaépülettel, a felszereléssel kapcsolatos hibákat köteles az 

igazgatónak/helyettesnek jelenteni. 

 A takarítási anyagokat és eszközöket az arra kijelölt helyen, a munkavédelmi 

szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

 Határidőre és minőségi kivitelezésben ellátja mindazon más feladatokat, amikkel 

felettese megbízza. 

 Az épület előtti járdát, lépcsőket, az udvar kijelölt területét minden évszakban szükség 

szerint tisztán és rendben tartja. 

 Télen (munkaszüneti napokon szükség szerint) a járdáról a havat letakarítja, ellátja a 

csúszásmentesítést a közlekedési utakon. 

 Figyelemmel kíséri a tisztítószerek fogyását, a tisztítószerigényt 3 havonta összeírja és 

leadja. 
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 Munkaidejében figyel arra, hogy idegenek engedély nélkül ne tartózkodjanak az 

épületben, az illetékteleneket udvariasan eltávolítja. 

 

 

 

Felelősségi kör: 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. 

Felelősségre vonható: 

 munkaköri feladatainak hiányos elvégzéséért, elmulasztásáért, 

 munkájának a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

 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. 

 

 

Diósjenő, 20 

 

 ………………………………….. 

 igazgató 

  

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. 

Munkámat a leírásnak megfelelően végzem, a munkaköri leírás 1 példányát átvettem. 

 

Diósjenő,20…………………………….. 

 

 ……………………………….. 

 munkavállaló 
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6.6. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama 

 

6.6.1. Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a 

tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a 

kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák 

megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők. 

6.6.2. A tanítási órák időtartama 45 perc.  

Az iskolában a tanítási órákat a házirend alapján 800 óra és 1330 óra között kell megszervezni. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, ill. 20 perc. 

Csengetési rend: 

1. óra 800 - 845 

2. óra 855 - 940 

3. óra 1000 - 1045 

4. óra 1055 - 1140 

5. óra 1150 - 1235 

6. óra 1245 - 1330 

 

6.6.3. A tanítási órák előzetes bejelentés nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a 

tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. 

A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. 

A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok rendelési időben történhetnek, lehetőség szerint úgy, 

hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. 

6.6.4. Az óraközi szünetek rendjét ügyeletre beosztott pedagógusok felügyelik.  

 

6.7. Az osztályozó vizsga rendje 

 

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

kell tennie, ha: 

 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
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c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó 

vizsga letételének lehetőségét, 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre, akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga 

kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az 

igazgató a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga 

idejét és helyét. 

 

6.8. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje  

 

Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de 

legfeljebb 19.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – 

zárva kell tartani. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 

igazgató ad engedélyt. 

 

A közoktatási intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az 

iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak 

kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való 

belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A beléptető rendszerben történő 

regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a 

keresett személy neve.  

 

6.9. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje  

 

6.9.1. Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót és az Európai 

Unió zászlaját. 

 

Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: 
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 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

6.9.2. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 

használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai 

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

A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus 

felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A 

szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó 

belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára 

kötelező. 

 

6.9.3. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 

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

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

technikai dolgozók feladata.  

 

6.9.5. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

 

6.10. A dohányzással kapcsolatos előírások 

 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát is – az intézmény tanulói, munkavállalói, az 

intézményben tartózkodó vendégek számára tilos a dohányzás.  

A nemdohányzók védelméről szóló6 törvény 4.§ (1) bekezdés alapján az intézmény bejáratától 

számított 5 méteren belül dohányzóhely nem jelölhető ki. 

 

                                                           
6 Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről. 
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6.11. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok 

 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, technika, rajz. Az oktatás 

megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes 

balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a 

tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő 

tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak 

tanári felügyelet mellett használhatják. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus 

köteles elvégezni és adminisztrálni. 

 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgatóhelyettes végzi. 

 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztató kerül megtartásra. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített és használt technikai jellegű eszközöket 

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az 
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eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem technikai jellegű pedagógiai 

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

 

6.12. A mindennapos testnevelés szervezése 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,7 amelyeket az 

órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk.  

 

 

A mindennapos testnevelésből kimaradó évfolyamokon is biztosítjuk a mindennapos 

testmozgást a Diáksport Egyesülettel (DSE) kötött szerződés alapján három szakosztály 

működtetésével az alábbiak szerint: 

 

 fiú és lány kosárlabda szakosztály 

 labdarúgó szakosztály 

 játékos torna szakosztály  

 

Szakosztályaink minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak testedzési lehetőséget 

tanulóink számára. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok 

számára a heti két órás foglalkozás kötelező. 

A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a nem kötelező órák keretéből oldjuk 

meg. Biztosítjuk szakosztályaink számára az országos, a megyei, valamint az egyéb 

sportversenyeken és a diákolimpián történő részvétel feltételeit. 

Biztosítjuk tanulóink számára a gyógytestnevelés oktatását. A feladat ellátását a rétsági 

egységes pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelője végzi. 

 

Az iskola és a DSE vezetése közötti kapcsolattartás alapja a DSE munkaterve, amelyet az iskola 

igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok megoldásához 

biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A DSE elnöke 

a tanév végén beszámol a sportegyesület tevékenységéről, az eredményekről listát készít, 

amelyet az iskola vezetése beépít a tanévről szóló beszámolóba. Egyebekben a DSE vezetőjével 

napi kapcsolatot tart az intézmény vezetője. 

 

                                                           
7 A 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezettük be. 
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6.13. A testnevelés óra keretében megvalósuló kötelező úszásoktatás  

A kötelező úszásoktatás a 4. és 6. évfolyamok részére a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

szervezésében a balassagyarmati tanuszodában. 

 

6.14. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 

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

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettese rögzíti a 

tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 

 A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a 

munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit 

az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell 

vezetni.  

 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói 

a házirendnek és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek 

megjelenni.  

 

 A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. 

A tanulók intézményi, kistérségi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek 

részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a 

felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek felelősek. 

 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott 

pedagógus tartja.  

 

 Az iskola énekkarának vezetője az igazgató által megbízott énektanár. Elsősorban az egyén 

közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai és a községi kulturális 

rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák meghatározott időben – a rendkívüli 

eseteket leszámítva, heti egy alkalommal tarthatók.  
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 Az Iskolagalériában eseti jelleggel különböző kiállítások megrendezésére kerül sor 

meghívott művészek, az iskola és más iskola diákjainak alkotásaiból. Tevékenységének 

irányítása az igazgató által megbízott pedagógus feladata. 

 

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 

szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és 

egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi 

kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell 

szabályozni. 

 

7. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei 

 

7.1. Az intézmény nevelőtestülete 

 

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

pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény 

valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

 

7.1.2. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

7.1.3. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés 

formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat.  

 

7.2.  A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei 

 

7.2.1. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 
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 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

 

7.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 

(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyvvezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá. 

 

7.2.3. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi 

szintjének elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak 

megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.  

 

7.2.4. A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – 

nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott 

személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén 

az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek. 

 

7.2.5. Az igazgató által kijelölt napon augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban 

tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vezeti. Félévkor és tanév végén – 

az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  

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

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor alkalmazotti értekezletet kell összehívni. 
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 A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt 

esetben – az igazgató adhat felmentést. 

 

7.3. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

 

7.3.1. A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény 

szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató 

megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében, 

valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében. 

 

7.3.2. A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is 

javaslatot tehetnek munkaközösség-vezetőjük személyére. A munkaközösség-vezető 

megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra az igazgató jogköre. Az intézményben négy 

munkaközösség működik: alsó tagozatos, természettudományi, humán és az osztályfőnöki 

munkaközösség. 

 

7.3.3. A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, 

irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és 

a pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az 

intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség 

munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség 

munkájáról.  

 

7.4. A szakmai munkaközösségek tevékenysége 

 

7.4.1. A pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban – a szakmai 

munkaközösségek feladatai az alábbiak: 

 

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

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

gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők 

rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője 

a munkaközösség-vezetőket legalább félévi gyakorisággal beszámoltatja. 

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

szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt mondanak 

az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei 

és országos versenyeket (saját hirdetésű kistérségi versenyként a Benedek Elek 

mesemondóversenyt szervezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának 

fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a javítóvizsgák tételsorait, 

ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget; 

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai hallgatók 

szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos 

pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, 

tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját 

támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. 

 

7.4.2. A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai 

munkáját. 
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 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a 

munkaközösségben folyó munka eredményeiről  és tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a 

nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli 

egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie. 

 Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

 

7.5. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a 

munkaközösségek aktív közreműködésével készíti el az iskola igazgatója.  

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik 

leginkább megfelelnek az alábbiaknak: 

 

7.5.1. Pedagógusi munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 sokrétű nevelő-oktató tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja, 

 órai munkáját magas színvonalon végzi, 

 szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben, 

 aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában, 

 rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában, 

 kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket, 
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 előkészítőket szervez és vezet, 

 eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. 

 

7.5.2. Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

 részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és 

bevezetésében, 

 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, és bevezetésében, 

 részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú 

munkájában. 

 

7.5.3. Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladatait 

eredményesen végzi: 

 hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, 

 befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

 folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat. 

 

7.5.4. Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, 

és konzekvensen megköveteli, 

 eredményes konfliktuskezelő stratégiát alakít ki, 

 jó színvonalú közösségalkotó tevékenységet folytat, 

 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

 e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befejező 

kollégák munkájának értékelése. 

 

7.5.5.  Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz: 

 rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, 

azokon rendszeresen megjelenik, 

 érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak 

szervezésében, 

 részt vesz az iskola arculatának formálásában, 

 tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, színházlátogatást, stb. szervez. 
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A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből  részesedhetnek az iskola nem 

pedagógus dolgozói.   

 

Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható kereset-

kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust: 

 akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben, 

 akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő 

végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója, 

 ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több alkalommal – 

számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége. 

 

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti szempontok 

alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.: 

 az illető pedagógus fizetési besorolása, 

 illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.), 

 állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való 

részesülése. 

8. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje 

 

8.1. Az iskolaközösség 

 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége. 

 

8.2. Az alkalmazotti közösség 

 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív és technikai dolgozókból áll. 

 

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 
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 szülői munkaközösség, 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek. 

 

8.3. A szülői munkaközösség 

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK). 

Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának 

megállapítása. 

Az SZMK vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZMK véleményének a 

jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

 

8.4. Az intézményi tanács 

 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk 

szerint iskolánkban jól működik a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés, 

biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény 

tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács 

megalakítását. 

 

8.5. A diákönkormányzat 

 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 
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joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

  

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

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

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

 

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

ezzel a feladattal az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb ötéves időtartamra. A 

diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – 

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni.  

 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

jelen szabályzat 6.9. fejezetében írottak szerint – szabadon használhatja.  

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt. 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

8.6. Az osztályközösségek 

 

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

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 
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 az osztály képviselőjének megválasztása, 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője az osztályfőnök. 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, 

az osztály fegyelmi helyzetét. 

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

terjeszti. Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: az osztálynapló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások összegzése. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

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

osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

 

8.7.  A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái 
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8.7.1. Szülői értekezletek 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 

szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

8.7.2. Tanári fogadóórák 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – 

kéthavonta tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a pedagógusnak nem 

sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése 

alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél 

útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 

 

8.7.3. A szülők írásbeli tájékoztatása 

 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a tájékoztató füzet vagy az iskola 

honlapja útján tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való 

kapcsolatfelvétel telefonon vagy a tájékoztató füzet révén történhet.  

 

Az osztályfőnök a tájékoztató füzetbe tett bejegyzés útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge 

vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén, valamint a 

dicséreteket is így hozza a szülők tudomására. Az osztályfőnök a tájékoztató füzetben 

informálja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről. 

 

8.7.4. A diákok tájékoztatása  

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott érdemjegyeket az értékelés elkészültét 

követő szaktárgyi órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás 

folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál 

eggyel több érdemjegyet adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e 

tárgyaknál is szükséges a három érdemjegy megléte a tanuló lezárásához. Az érdemjegyek 

számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának 
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időpontjáról az osztályt legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon 

maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen érdemjegy adható. Tört érdemjegyet nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást 

kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő 

döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a tanulók 

tudomására hozni. 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot 

a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

8.7.5. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

 alapító okirat, 

 pedagógiai program, 

 szervezeti és működési szabályzat, 

 házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, 

illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító 

okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról – 

munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adnak tájékoztatást. A házirendet minden 

tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor 

átadjuk. 

 

8.8. A külső kapcsolatok rendszere és formája 

 

http://www.kir.hu/
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8.8.1. Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. A kapcsolattartást az iskola 

igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnő, 

 

8.8.1.1.  Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM-

rendelet szerint végzi. 

 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). 

Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő 

munkát az igazgatóhelyettes végzi. 

 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával.  

 

8.8.1.2. Az iskolai védőnő feladatai 

 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki 

órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel  
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8.8.2. Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes 

dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

9. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

9.1. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban. 

 

9.1.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

 

a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint 

engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a szülő utólagos írásbeli igazolásával tanévenként három napig, 

c) orvosi igazolással, 

d) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 
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 bejáró tanuló később érkezik méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.). 

 

9.1.2. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.  

 

9.3.4. A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy 

intézményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök 

javaslata s az igazgató döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, 

és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

9.4. A tanulói késések kezelési rendje 

 

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő 

tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy 

kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák összesítését az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóval 

együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást. 

 

9.5. Tájékoztatás, a szülő értesítése a tanuló igazolatlan mulasztásáról  

 

A szülők tájékoztatása, értesítése tanköteles tanuló esetében az első alkalommal történő 

igazolatlan mulasztás után a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése szerint 

történik. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  

A további igazolatlan mulasztásokról a Rendelet 51.§ (4), (5), (6) bekezdése rendelkezik. 
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9.6. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás 

 

A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti 

eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg 

a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói 

jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.  

 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a 

tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a 

nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló 

szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült 

munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője 

tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban 

köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén 

a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő) aláírja. Amennyiben a 

megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. 

További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az 

alkotóra.  

 

9.7. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

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

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

ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését 

követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 
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 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését 

követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai 

válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott 

egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a 

bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára 

szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi 

értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

 

9.8. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 
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kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

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

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével 

megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 
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 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 

10. Az intézményi hagyományok ápolása 
 

10.1. A hagyományápolás célja, feladatok 

 

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

hírnevének megőrzése a pedagógusok és a gyermekközösség minden tagjának 

kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti 

identitástudatát fejleszti, mélyíti hazaszeretetüket. Az intézményünk egyéb helyi 

hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés 

örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

munkatervünkben határozzuk meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre 

(ünnepélyekre, sport- és tanulmányi rendezvényekre, stb.) való megfelelő színvonalú 

felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára – a képességet és a rátermettséget 

figyelembe véve –  együttes terhelést adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken és 

rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

 
 

10.2. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok 
 

Intézményi szintű ünnepet tartunk az alábbi nemzeti ünnepek előtt: 

 Március 15.  Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére 

 Október 23.  1956. évi forradalom és szabadságharc, a Köztársaság kikiáltása napjának 

emlékére 

Az iskola szintjén tartott megemlékezések az alábbiak: 

 Október 1. zenei világnap 
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 Október 6. az aradi vértanúk napja 

 Január 22. a magyar kultúra napja 

 február 25. Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja  

 Április 11. a költészet napja 

 Április 16. a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja  

 Májusban anyák napján a szülők előtt az alsó tagozat 

 Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja  

 

10.3. Az intézmény hagyományos rendezvényei 
 

Iskolai ünnepség: 

 Tanévnyitó (az első osztályos tanulók ünnepélyes fogadása) 

 Ballagás (8. osztályosok búcsúztatása) 

 Tanévzáró (kiemelkedő tanulók jutalmazása) 

 

Az intézmény további hagyományos rendezvényei: 

 A december a Mikulás-délutánok és az Iskolakarácsonyra való készülődés jegyében 

telik el. Az ajándékok mellett kis műsorral készülnek az alsó tagozatosok. 

 Február kiemelkedő eseményei a Szentgyörgyi-napok és a farsangi bál. 

 Az egészségnevelés keretében április hónapban Egészségnapot tartunk.  

 Tanév végén osztálykirándulásokat szervezünk a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint. 

 

10.4. A hagyományápolás külsőségei, feladatai 
 

Ünnepi öltözék: 

 fiúk részére: fehér ing, sötét nadrág, Szentgyörgyi István kitűző viselése; 

 lányok részére: fehér blúz, sötét alj vagy nadrág, Szentgyörgyi István kitűző viselése. 

 

A névadóhoz kapcsolódó hagyományok: 

 Szentgyörgyi-napok (Szentgyörgyi István születésnapjához igazítva) forgatókönyv 

szerint 

 Szentgyörgyi-kitűző: tanévnyitó ünnepélyen minden első osztályos megkapja, melyet 

ballagáskor emlékül elvihet 

 

Iskolazászló: 
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 ünnepi rendezvényekkor az iskolazászló elhelyezése 

 ballagáskor a búcsúzó diákok emlékszalagjának felkötése és a zászló átadása a hetedik 

osztályosoknak 

 

 

 

 

11. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 
 

 

 

Községi és Iskolai Könyvtár Diósjenő 

Szervezeti és Működési  

Szabályzata 

 

 

 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A könyvtár alapadatai 
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1.1. A könyvtár elnevezése: Községi és Iskolai Könyvtár Diósjenő 

1.2. A könyvtár székhelye és címe: 2643. Diósjenő, Kossuth Lajos u. 21. 

1.3. (Önálló telefonos és internetes hozzáférés kialakítása folyamatban.) 

Jelenleg a Szentgyörgyi István Általános Iskola telefonján érhető el: 

35-364-228      

* 

2. A könyvtár szervezeti felépítése 

2.1. A Könyvtár az 1959-ben létesített Községi Könyvtár jogutódja. A könyvtárhoz 1979-

ben átadták a VILLTESZ KSZ. megszűntetett könyvtárának állományát. 1983-86 

közötti időszakban történt meg a Községi Könyvtár és az Általános Iskola 

Könyvtárának integrációja. 

  1988-ban az iskola új épületének felavatásakor a Községi Tanács a teljes 

könyvállományt az iskola épületében helyezte el. 2007-11 között az állomány 

megosztásra került a gyermek és felnőtt részlegek között. 2008-tól a felnőtt részleg 

csatlakozott a Mozgókönyvtári ellátó rendszerhez. 2011-től ismét közös helyen, közös 

vezetéssel működik a könyvtár. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény rendelkezései 

alapján Diósjenő Község Önkormányzata úgy biztosítja kötelező feladataként a 

települési könyvtári ellátást, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatásait 

veszi igénybe. A 2012-ben kialakított Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér olvasó 

sarkát is a Könyvtár működteti. 

2.2. A könyvtár fenntartója: A Diósjenő Községi Önkormányzat a könyvtár fenntartója. 

Saját költségvetésében gondoskodik a fenntartásról és az állománygyarapításról 

(közvetlen könyvbeszerzéssel illetve a megyei ellátó szervezet részére átadott anyagi 

eszközökkel). Az iskolai részleg állománybeszerzése (pedagógiai szakirodalom, tanári 

kézikönyvek, segédkönyvek stb.) az iskola költségvetéséből fedezendő. Az IKSZT 

olvasósarkában hozzáférhető folyóiratok előfizetését a címbirtokos civil szervezet az  

Alapítvány a Tehetséges Ifjúságért állja. A könyvtár vezetőjét az általános iskola 

igazgatója bízza meg. Szakmai és módszertani segítséget a Nógrád Megyei Pedagógiai-
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Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

biztosítják. 

* 

3. A könyvtár szolgáltatásai 

3.1. A könyvtár központi szerepet tölt be az olvasóvá nevelésben és a könyvtár-pedagógiai 

tevékenységben, sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználatát, 

kialakítja ez irányú készségeiket, segít kialakítani olvasási szokásaikat.  

3.2. Biztosítja a szakirodalmat az iskola pedagógiai munkájához, a tanárok 

továbbképzéséhez, önképzéséhez. 

3.3. Biztosítja a dokumentumok kölcsönzését a tanulók, a pedagógusok, a község lakossága 

részére, a tanítók, tanárok tankönyvekkel, kézikönyvekkel, a rászoruló tanulók 

tankönyvekkel való ellátását. 

3.4.  A könyvtár biztosítja a modern információs eszközökhöz való hozzáférést. Segít az 

internet értelmes felhasználásában. 

3.5. A könyvtár szolgáltatásai nyilvánosak, korlátozás-mentesek.  

3.6.   A könyvtári beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes! 

3.7. A könyvtár biztosítja a tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát 

elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek 

stb.) iskolai szintű beszerzését, tanulóknak való kikölcsönzését. A visszagyűjtött 

tankönyvek megőrzését, állapotának ellenőrzését, ismételt kiosztását is a könyvtáros-

tankönyvfelelős végzi.  

3.8.  Könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása. Könyvtárhasználati tájékoztatók legalább 

negyedévenként az IKSZT keretében. 

3.9. Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása az országos 

könyvtári hálózat segítségével. 

* 

4. A könyvtári állomány elhelyezése 

4.1. A könyvtár állománya a Szentgyörgyi István Általános Iskola épületében található 

helyiségekben kerül elhelyezésre. Külön iskolai és felnőtt részleg van. Ezekben a 



Szentgyörgyi István Általános Iskola                                                                                                              SZMSZ  

 

98 

könyvek szabadpolcos módon vannak elhelyezve. Mindkét részlegben lehetőség 

van kézikönyvek olvasására is. A könyvtári helységek alkalmasak csoportos 

foglalkozások, könyvtári órák megtartására. Külön választottuk az ismeretterjesztő 

műveket, a szépirodalmat, a kézikönyvtárat, idegen nyelvű könyveket. Az 

állományfeltárás során a dokumentumokat szaktárgyakként szétválasztottuk. A 

szépirodalom szerzők szerint csoportosítva, a kötelező és ajánlott olvasmányok 

szigorú betűrendbe rendezve találhatók. 

4.2.  A gyermek könyvtárban tematikus kiemelésekkel segítjük a könyvek kiválasztását. 

Ezeken a polcokon a betűrend nem tarható meg, a használók nem is igénylik annak 

meglétét. 

4.3. Az iskola tantermeiben, tanári szobájában, titkárságán letéti állományok kerültek 

elhelyezésre: ezek alapvető kézikönyvek, szótárak, szabályzatok. ezeknek a 

könyveknek a megőrzéséért a termekben tanító nevelők a felelősek, elsődlegesen 

az ott lévő osztályok osztályfőnökei. 

4.4. Az IKSZT olvasósarkában lehetőség van folyóirat és újság olvasásra. Illetve itt is 

megtalálhatóak az alapvető kézikönyvek. 

4.5. A kölcsönzés nyilvántartása tasakos rendszerben működik. A tantermi letétek és a 

tanári kézi- és segédkönyvek nyilvántartása füzetes jellegű. 

4.6. A könyvtáros felelős a könyvtár állományának megőrzéséért, rendeltetés szerint 

hasznosításáért. Ezért könyvtáros-váltáskor, illetve a fenntartó által elrendelt 

időközönként részleges vagy teljes állományellenőrzést kell végrehajtani. Mivel 

erre a rendszerváltás óta nem került sor elő kell készíteni egy később már számon 

kérhető alapleltár elkészítését. A könyvtári leltározásra a kulturális és 

pénzügyminiszter együttes irányelve (a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes 

rendelet) által megállapított – a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 

és az állományból törlésről kiadott – szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. E 

rendelet II. fejezetének 4. §. alapján a 10-25 000 kötetet tartalmazó könyvtárakban 

három évenként kell időszaki leltározást végrehajtani. A leltározási bizottságban 

legalább 2 személynek kell részt vennie. 

* 

5. A könyvtárhasználat szabályai 
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5.1. Beiratkozás: A könyvtár szolgáltatásai ingyenesen, de csak regisztráció után vehetők 

igénybe. A beiratkozás az erre rendszeresített olvasó tasak segítségével történik. A 

könyvtárhasználati szabályok tudomásul vételét az olvasók, illetve kiskorúak estében a 

szüleik is (mint kezesek) aláírásukkal tanúsítják. A beiratkozott használók olvasójegyet 

kapnak, melyet kötelesek minden kölcsönzéskor s könyvtáros rendelkezésére bocsátani. 

A személyes adatokban beálló változások bejelentése a könyvtárhasználók kötelessége.  

5.2. A kölcsönzési határidő 3 hét. Kivételt képeznek az egész tanévre szóló tankönyvek, 

valamint a kötelező és ajánlott olvasmányok hosszú idejű kölcsönzési lehetőségei. 

Az általános iskola tanulói a tanév vége előtt kötelesek a kölcsönzött könyveket 

visszahozni. A nyári szünet időtartamára kizárólag a következő tanév kötelező 

olvasmánya kölcsönözhető ki. 

5.3. A kézikönyvek, hangzóanyagok, videokazetták helyben használhatók, illetve 

tanórákra kölcsönözhetők. A Balassi Bálint Megyei könyvtár állományába tartozó 

hangoskönyvek és DVD-ék 1000 Ft letéti díj ellenében kölcsönözhetők 3 

munkanapnyi időtartamra. 

5.4.  Az elvesztett, szándékosan megrongált dokumentumok árát meg kell téríteni, vagy 

a vétkes köteles az adott könyv pótlásáról gondoskodni. 

5.5. Azok az olvasók számára, akik a felszólítás ellenére nem hozzák vissza a 

kölcsönzött könyveket, a további kölcsönzés megtagadható. Kivéve tankönyvek és 

kötelező olvasmányok kölcsönzése. 

5.6. A könyvtár rendjére, tisztaságára és csendjére minden használónak ügyelnie kell. 

A házirendet súlyosan megsértők kizárhatók a használatból.  

5.7.  A könyvtárban tilos a dohányzás! 

* 

6. Az gyűjteményszervezés szabályai 

 

6.1. A Községi és Iskolai Könyvtár személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony 

felhasználásával biztosítja Diósjenő község lakosságának az iskolai neveléshez, a 

művelődéshez, a kulturált szórakozáshoz kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez 

szükséges feltételeket. Mint nyilvános közművelődési könyvtár, feladata a helyi 

lakosság általános művelődési igényének kielégítése, a szakmai önképzés és a szabadidő 
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hasznos eltöltésének segítése. Ennek megfelelően gyűjtőköre általános jellegű, minden 

ismeretágra kiterjed. Kettős funkciójából eredően kiemelten gyűjti az általános iskolai 

oktató-nevelő munka hatékonyságához hozzájáruló szakirodalmat.  

6.2. A község és az iskolai etnikai összetételéhez igazodóan a könyvtár állományában teret 

kell adni a roma (különösen a kárpáti cigány – romungró) vonatkozású könyveknek. 

Szociográfiai, néprajzi műveken túl a roma szerzők gyermek és ifjúsági irodalmát is 

gyűjteni kell. Valamint a speciális roma felzárkóztató programok szakkönyveit. 

6.3. Az idegen nyelv tanításának segítése érdekében az angol és német nyelvű könyvek 

(egyszerű gyermek könyvek, nyelvtanulási célú rövidítések) megléte is szükséges. 

Szótárakból lehetőség szerint minél több nyelvű legyen elérhető! Az idegen nyelvű 

könyveket lehetőség szerint adományból, ajándékozásból kell beszerezni. 

6.4. Beszerzési példányszám: Az egyes művek, dokumentumok, információhordozók 

beszerzési példányszámának meghatározásakor figyelembe kell venni az ellátandó 

olvasók (iskolai könyvtári funkció esetén a tanulók, nevelők) számát, a várható 

kihasználtság szintjét, a dokumentum esetleges – tartalmilag hosszú távú aktualitását, 

valamint a költségvetés szabta határokat. 

6.5. A gyűjtés módja: A könyvtári állomány gyarapodhat vétel, ajándék, csere formájában 

is. Az ajándékozás révén könyvtári állományba kerülő dokumentumok esetén a 

korosztályoknak megfelelő elkülönített elhelyezést biztosítani kell! 

6.6. Az állomány apasztása rendszeres jelleggel történik. Az apasztás oka lehet; a tartalmilag 

elavult dokumentumok leselejtezése, természetes elhasználódás, megsemmisülés (vis 

major esemény miatt), olvasónál maradt (behajthatatlan követelés illetve megtérített 

dokumentum), állomány ellenőrzéskor jelentkező hiány. 

6.7. A fölösleges dokumentumok kivonásakor, ha arra elavulás miatt kerül sor, egy-egy 

példányt megőrzünk. Az iskolánkban már nem használatos, de még jó állapotban lévő 

tankönyveket szervezett módon (csángó tankönyvsegély, felvidéki iskolák 

tankönyvellátása) a határon túli magyar iskolák számára juttatjuk el. 

6.8.  Az elhasználódott, rongált dokumentumokat, a forgalomból kivont 

munkatankönyveket, munkafüzeteket, a tankönyvsegély számára alkalmatlan 

könyveket az iskolai papírgyűjtés részére átadjuk. 

* 

7. Az iskolai részleg gyűjtőköri szabályzata  
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7.1. A könyvtár iskolai részlegének állományalakítását – a folyamatos, tervszerű és arányos 

állománygyarapítást – a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével, az 

igazgató jóváhagyásával, a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM 

rendelete (a nevelési-oktatási intézményekről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

módosításáról) könyvtárakra vonatkozó fejezetei figyelembe vételével végzi. 

7.2. Az állományalakítás alapelvei: Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra 

van szükség, a tanulók kutatómunkájának segítéséhez. Az idegen nyelvek oktatásához 

is igazodnunk kell gyűjteményünkkel (nyelvkönyvek, szótárak, hangzóanyagok ) a 

tanulók különböző szociokulturális hátteréből adódóan, a törvényi előírásoknak, 

pénzügyi lehetőségeknek megfelelően szükség van a tankönyvek, segédletek egész 

tanévi kölcsönzésére, a kötelező és ajánlott irodalom megfelelő példányszámban 

történő beszerzésére. 

7.3. A gyűjtés szintje és mélysége: A könyvtár erős válogatással gyarapítja állományát a 

költségvetés adta lehetőségeknek megfelelően, azt teljes mértékben kihasználva. Az 

állomány gyarapításánál figyelembe veszi a könyvtárat érintő tantervi változásokat, és 

az olvasók igényeit. Az állományalakítás során – a kettős funkción belül az iskolai 

könyvtári jellegéből adódóan – arra kell törekedni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó 

irodalom – megfelelő válogatással – tartalmilag teljes és arányos legyen. Az egyes 

tantárgyak oktatásában megjelenő tudományterületek enciklopédikus (összefoglaló-

szintetizáló) szintű gyűjtése elsőbbséget élvez. Az iskola történetével, életével, 

tevékenységeivel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése is kiemelt fontosságú. Az 

iskolában tanított nyelvek (angol, német) oktatásához felhasználható idegen nyelvű 

segédletek gyűjtési szintje korlátozott. 

* 

 

8. A közkönyvtári részleg gyűjtőköri szabályzata  

 

8.1. A felnőtt részlegben teljes állomány átalakítást kell végezni. A tervezett állomány 

ellenőrzés során tartalmi, esztétikai szempontból felül kell vizsgálni a teljes állományt. 

Bármely okból kerül sor az állományapasztásra a könyvtáros csak javaslatot tehet a 

törlésre, kivételt jelent az időleges megőrzésű dokumentumok (brosúrák, alkalmi 
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kiadványok) kivonása. A kivezetésre vonatkozó engedélyt a fenntartó képviselője – 

elsődlegesen az önkormányzat jegyzője – , a szakmai felügyelet munkatársa, iskolai 

dokumentumok esetében az iskola igazgatója adhatja meg. A fizikailag sérült 

példányok hulladékhasznosításra használandók fel. 

8.2. A leltárból való kivonásról tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A kivont 

dokumentumokat fizikailag is el kell távolítani a könyvtárból. 

8.3.  A felnőtteknek szóló kiadványok frissítésére elsődlegesen a megyei ellátó hálózattól 

igényelt kiadványokat kell felhasználni. Ezek ugyanúgy kölcsönözhetőek, mint a 

könyvtár saját tulajdonú dokumentumai. A beszerzési keret terhére lehetőleg az 

ifjúsági- és gyermekrészleg fejlesztendő! 

8.4. A helytörténeti művek teljes köre gyűjtendő. Ugyancsak törekedni kell a helyi szerzők 

műveinek beszerzésére. 

8.5. Az Önkormányzat, helyi intézmények nyilvános iratait is hozzáférhetővé kell tenni!  

* 

A könyvtár fő gyűjtőköre az állományrészek szerint 

Kézikönyvtári állomány: 

 Általános és szaklexikonok (alapszintűek, középszintűek válogatással, 1 pld.) 

 Általános és szakenciklopédiák (alapszintűek, középszintűek válogatással, 1 pld.) 

 Szótárak (különös tekintettel az iskolában tanított idegen nyelvek szótáraira, 1 pld.) 

 Fogalomgyűjtemények 

 Kézikönyvek, összefoglalók (alapszintűek, középszintűek válogatással) 

 Adattárak (kronológiák, statisztikai évkönyvek válogatással) 

 Atlaszok, térképek (válogatással) 

 Nem nyomtatott ismerethordozók (CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok, videokazetták, anyagi 

helyzettől függően erős válogatással. Elsősorban helyi használatra.) 

Ismeretközlő irodalom: 

 A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet kisközép- és 

nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói (válogatással) 

 Diósjenő településre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok (teljességre 

törekedve) 
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 Az adott tájegységre (elsősorban a Börzsönyre, Nógrád megyére) vonatkozó kiadványok 

(válogatással) 

 A tantervi követelményrendszernek megfeleltetett alap- és középszintű irodalom, 

valamennyi tárgyból (válogatással) 

 A lakosság várható igényeihez igazodó ismeretterjesztő művek (barkács, hobby, 

szakácskönyv, kertészkedés, szabás-varrás, stb.) (anyagi helyzettől függően erős 

válogatással) 

Szépirodalom: 

 A magyar irodalom klasszikusai (válogatással 1-2 pld) 

 A világirodalom klasszikusai (válogatással 1-2 pld) 

 Kortárs magyar szerzők művei (válogatással 1-2 pld) 

 Kortárs külföldi szerzők művei (erős válogatással 1-2 pld) 

 Szórakoztató irodalom (erős válogatással) 

 Lírai, drámai, prózai antológiák (válogatással) 

 Tematikus antológiák (válogatással) 

 Gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések (válogatással) 

 Általános- és középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányok (válogatással 10 pld) 

  

 Könyvtári szakirodalom: 

 

 A könyvtáros munkáját és a dokumentumok feldolgozását segítő szakirodalom (raktározási 

táblázat, szabványok, ETO táblázat) 

 Könyvtári jogszabályok, irányelvek, szabályzatok, stb. kiadványok (válogatással) 

Pedagógiai szakirodalom: 

A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülését elősegítő 

pedagógiai szakirodalom és határtudományainak gyűjteménye a lehetőségekhez mérten 

válogatva gyarapítandó. 

 A nevelés és oktatás általános elméletével foglalkozó kézikönyv jellegű művek 

 Közneveléssel kapcsolatos kiadványok 

 A nevelés és oktatás általános elméletével foglalkozó művek 
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 A családi életre neveléssel és a személyiségformálással, valamint a helyes magatartással 

(ill. magatartászavarokkal) foglalkozó alapvető irodalom 

 A helyi tanterv megvalósításához szükséges tankönyvek, dokumentumok 

 Az általános lélektan, a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúkor lélektana és a személyiség-

lélektan alapművei 

 A neveléslélektan kérdéseivel foglalkozó művek 

 Gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó dokumentumok 

 Alternatív tankönyvek, használatból már kivont, régi tankönyvek 

 Pedagógiai módszertani szakirodalom 

 

Hivatali segédkönyvtár: 

 Az iskola irányításával, igazgatásával, ügyvitelével, munkaüggyel kapcsolatos 

kézikönyvek, jogi és szabálygyűjtemények, folyóiratok válogatott beszerzéssel 

A mellék gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok: 

 Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók 

 Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek 

 Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom 

 Kéziratok (különös tekintettel a településre vonatkozókat, helyi szerzők művei, alkalmi 

publikációi, szakdolgozatai) 

 Egy-egy tudományágat felsőfokon tárgyaló szakirodalom. Egyetemi, főiskolai jegyzetek, 

tankönyvek (ezek csak ajándékozás révén szerezhetők be) 

* 

A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint 

Írásos nyomtatott dokumentumok: 

 Könyvek és könyvjellegű kiadványok 

 Időszaki kiadványok 

 Egyéb írásos dokumentumok (térképek, atlaszok, kisnyomtatványok) 
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Audiovizuális ismerethordozók: 

 Videokazetták, hangkazetták, diafilmek (helyi használatra) 

Számítógéppel olvasható ismerethordozók, programok: 

 CD-ROM-ok, DVD-k (helyi használatra) 

 

* 

9. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

  

9.1. Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, 

lebonyolításában. Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros tankönyvfelelős tanár – 

részben munkaköri feladatként, részben megbízásos formában – a következő 

feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok 

végrehajtását, előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt 

 közreműködik a tankönyvrendelés előkészítésében, 

 megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és 

lebonyolítására, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

tanulók számának változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek 

számának alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi az elhasználódott kötetek pótlását célzó 

vagy újonnan kiadott tankönyveket, 

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

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

számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd 

kikölcsönzi a tanulóknak.  

9.3. 1992-2012 közötti időszakban Diósjenőn minden tanuló valamennyi tankönyvét 

(beleértve a munkatankönyveket, munkafüzeteket, atlaszokat és segédkönyveket is) 

teljesen ingyenesen kapta. Az állami normatívát a Községi Önkormányzat egészítette 

ki, így biztosítva a teljes körű ingyenességét.  

9.4. 2013/14. tanévtől megváltozik a tankönyvellátás rendje. Sem az új törvényi 

rendelkezések nem ismertek, sem azok gyakorlati megvalósulásának módjai, ezért a 

tankönyvellátási feladatok szabályozása a későbbiekben alakítandók ki! 

* 

10. A könyvtáros főbb tevékenységeinek összefoglalása 

 

10.1. Felelősséggel tartozik a könyvtárban elhelyezett könyvek, a szakmai munkához 

szükséges technikai eszközök, szemléltető eszközök, segédeszközök rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, az esetleges problémák azonnali jelzéséért. Kezeli a 

szakleltárt, az előírt időszakban elvégzi a leltározást. Folyamatosan vezeti a 

leltárkönyveket, végzi a gyűjtemény feltárását. 

10.2. A nyitva tartási idő szerint biztosítja a könyvtár nyitva tartását, regisztrálja a 

könyvtárat igénybe vevőket, gondoskodik a nyitva tartás kifüggesztéséről. Biztosítja 

az igénylők számára a könyvtárközi kölcsönzés megszervezését. 

10.3. Lebonyolítja a könyvtár számára vásárlandó könyvek beszerzését, elvégzi az 

elszámolást.  

10.4. Statisztikai adatokat szolgáltat a könyvtár működéséről, a könyvbeszerzésekről.  

10.5 Kapcsolatot tart és beszámol munkájáról fenntartóinak. A könyvtárral kapcsolatos 

információkat nyilvánossá teszi (nyomtatott és digitalizált formában) 

10.6.  A könyvtárat a kor technikai színvonalának megfelelő szintre igyekszik hozni. 

Pótlólagos leltározásokkal, katalóguskészítéssel, digitális nyilvántartással. 

Természetesen ezeket a feladatokat csak akkor tudja ellátni, ha a fenntartók biztosítják 

a megfelelő technikai feltételeket. 
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KÖNYVTÁROS TANÁR (KÖNYVTÁROS) MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 
 

A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység. Állományba csak a gyűjtőköri 

szabályzat (SZMSZ melléklete) által meghatározott dokumentum vehető fel. A korszerű könyvtár az új 

dokumentumok előállításához sokszorosító berendezéssel, az állomány nyilvántartásához számítástechnikai 

felszereltséggel, a teljes körű informálódáshoz Internet kapcsolattal, és digitalizált információhordozókkal 

rendelkezik. 

A könyvtár működése az egész tanulóközösség érdekeit szolgálja, ezért fejlesztése kiemelt fontosságú az 

intézményi költségvetésben. Tevékenységével jelentősen hozzájárul: 

 A megalapozott tudás elsajátításához 

 A sokoldalú művelődéshez 

 A fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez 

 A kultúrált magatartás kialakulásához 

 A könyvtárat felelős beosztású szakképzett könyvtáros vezeti sokoldalú feladatellátással. 

 

 

I. rész 

 

A) MUNKÁLTATÓ neve, címe:  

 

JOGGYAKORLÓ: igazgató 

 

B) MUNKAVÁLLALÓ 

 

NÉV: …………………………………………….. FIZETÉSI OSZTÁLYA: ……………….. 

KULCSSZÁM:……………………. FEOR-SZÁMA:……………… 

 

C) MUNKAKÖR 

 

BEOSZTÁS: pedagógus 

CÉL: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában folyó nevelő-oktatómunka 

segítése, a pedagógiai programnak megfelelő korszerű könyvtári szolgáltatás nyújtása. 

 

KÖZVETLEN FELETTES: igazgató 

 

D) MUNKAVÉGZÉS 

HELYE: Általános Iskola, 2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
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SZERVEZETI EGYSÉG: Községi és iskolai könyvtár 

HETI MUNKAIDŐ: 40 óra  KÖTELEZŐ ÓRASZÁM: 22 óra 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: 

ISKOLAKÖNYVTÁRI ÓRÁK SZÁMA: ………………….(aktív nyitva tartás) 

  

II. rész 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, szakképesítés: Főiskolai (egyetemi) végzettség  

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

szabályzati rendszer ismerete. 

Szükséges képességek: Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű módszerek alkalmazása, segítőkészség, 

szoftverhasználat. 

Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia, 

 

 

KÖTELESSÉGEK: 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja,- majd szakértővel véleményezteti- a könyvtár gyűjtőköri 

szabályzatát. 

2.) Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók 

igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón helyez el. 

3.) Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány feltárását, 

rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket védett helyen tartja 

4.) Biztosítja a nyitva tartási időt (a megbízási óraszám keretein belül), a dokumentumok kölcsönzését. 

Beszerzi, és nyilvántartásba veszi- az igények figyelembe vételével- az új dokumentumokat. 

5.) Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében diákigazolvány, felnőtteknél 

személyi igazolvány bemutatásával lehetséges. 

6.) Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és könyvtárhasználatot, egyénileg is 

foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése és pozitív személyiségfejlesztés érdekében. 

7.) Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak, kézikönyvek 

albumok atlaszok, stb,), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni használatát. Gondoskodik a 

tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek megelőzéséről. 

8.) Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatatást ad az egyéni és csoportos 

érdeklődőknek. 

9.) Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat (lehetőségekhez mérten), más könyvtárak 

szolgáltatásainak elérését, új ismerethordozók előállítását. 
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10.) Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújthat: tematikus kiállítást mutathat be, bibliográfiát 

készíthet 

11.) Megrendeli a folyóiratokat, vezeti a könyvtári statisztikát 

12.) Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba vételét, felelős 

az állomány megóvásáért 

13.) Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról, 

kézikönyvekről 

14.) Követi a pályázati lehetőségeket, és szorgalmazza a pályázatok szakszerű elkészítését. 

15.) Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervezhet, aktívan részt vesz a magyar nyelv 

hetének rendezvényén, a hagyományápoló munkában. 

16.) Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár és 

szolgáltatásai megszerettetéséért. 

17.) Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program 

módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol. 

 

 

FELADATKÖRI KAPCSOLATOK 

 Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az 

alkalmazottjaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatai ellátásához. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

 Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket és igazgatói utasításokat, gyakorolja a 

jogszabályokban biztosított jogokat. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és tevékenységére. Felelősségre vonható: 

o A megbízással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

o A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

o A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

elrontásáért. 

o A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért. 

 

 

III. rész 

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK: 

 Az intézmény tankönyvfelelőseként feladatai: 

- a tankönyvrendelés határidőre történő leadása, 

- tankönyvrendelés elszámolása,  

- a tartós tankönyvek nyilvántartása, gondozása, selejtezése. 
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Diósjenő, …..………………………  

 

 

 P.H.  

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

           intézményvezető  

 

 

A munkaköri leírást tudomásul vettem, teljesítését magamra nézve kötelezően elismerem. Munkámat a leírásnak 

megfelelően végzem, 1 példányt átvettem. 

 

Diósjenő, ……………………..  

 

  

  Munkavállaló 

 

Diósjenő, …………………………. 

 

                                                                   

……………………………….. 

  

                                                                      könyvtáros-tankönyvfelelős 

 

 

Fenntartók részéről: 

 

…………………………….                     ………………………..………. 

                  Diósjenő Község                          Szengyörgyi István Általános 

        Önkormányzatának jegyzője                        Iskola igazgatója 

 

 

…………………………………………. 

Alapítvány a Tehetséges Ifjúságért 

IKSZT címbirtokos szervezet 

vezetője 
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12. Záró rendelkezések 

 

12.1. Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja a 

szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

 

12.2. Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további 

rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, 

bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok 

tartalmazzák. E szabályzatok mint igazgatói utasítások jelen SZMSZ változtatása nélkül  

módosíthatók. 

 

 

Diósjenő,  ………………………….. 

 

 

 

…………………………………

        intézményvezető  
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Nyilatkozat 

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 

elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SZMK 

elnöksége az SZMSZ módosítását 2013. március -ai ülésén megtárgyalta, annak módosítási 

javaslatával egyetért. 

 

Diósjenő, ………………………… 

 

……….………………………….      

a Szülői Munkaközösség elnöke                                   
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Nyilatkozat 

 

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása 

alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SZMSZ módosítását 

2013március -i ülésén megtárgyalta, az SZMSZ módosítási javaslatát elfogadta. A 

diákönkormányzat a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének 

helyi rendjét szabályozó SZMSZ rendelkezésekhez egyetértését adja. 

 

 

Diósjenő, ………………………. 

 

 

 

……………………………………….     

a diákönkormányzat vezetője                                   

 

 


