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Általános rendelkezések 

 

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. 

 
 

1.1 Az SZMSZ hatálya, kiterjedési köre: 

 az intézménybe járó gyermekek/tanulók közössége 

 a gyermekek/tanulók szülei, törvényes képviselői 

 a nevelőtestület 

 az intézményvezető, vezető helyettesek 

 a nevelő-oktató munkát segítők 

 egyéb munkakörben dolgozók 

 

1.2 Az SZMSZ időbeli hatálya 

- Az SZMSZ időbeli hatálya kiterjed a fenntartói jóváhagyás időpontjától a 

következő módosítás elfogadásáig 

 

- Az SZMSZ módosítására javaslatot tehet az iskola alkalmazotti közössége, a 

nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat 

 

Az intézmény alapdokumentumát, feladatait, valamint az intézmény bélyegzőinek 

lenyomatait és feliratait az SZMSZ függeléke tartalmazza. 

 

1.3 Az intézmény alapadatai 

Az intézmény neve: Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

OM azonosító: 032467 

Szervezeti egység kódja: 132014 

Alapítás éve: 1912. 
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2. Az intézmény működési rendje 
 

2. 1 A gyerekek, tanulók fogadásának rendje, az intézmény nyitva tartása 

- az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt, tanítási napokon 700-1700 óráig tart nyitva, 

- az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 700-1600 óráig tart, a szokásos nyitva 

tartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője adhat engedélyt, eseti kérelmek alapján 

- 18.00 óra után, a tanítási szünetek alatt, vagy szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az 

intézmény vezetője által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az 

intézmény egyébként zárva tart 

- az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet a hirdető- táblán 

közzétesz 

- 16.00-17.00 óra között szükség szerint ügyeletet szervezhet az iskola. 

 

2.2 A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

Az intézmény hivatalos munkaidejében ügyeletes vezetőnek kell az intézményben tartózkodnia. 

Ezért az intézmény vezetője vagy vezető helyettesei heti beosztás alapján látják el az ügyeletes 

vezető feladatait (7.30-16.00), melyet minden tanévben az éves munkatervben kell rögzíteni. A 

vezetők akadályoztatása esetén, egyedi szóbeli megbízással, az ügyeletes vezető feladatait 

elláthatja egy munkacsoport-vezető. 

 

2.2.1 Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén valamennyi jog- és hatáskörben: 

 

- az általános intézményvezető - helyettes 

- az általános intézményvezető - helyettes hiányzása esetén a pedagógiai intézményvezető  

helyettesek jár el 

2.3 Tanulók intézményben tartózkodásának rendje 
Tanuló az iskola nyitva tartásának kezdetétől a kötelező és választott foglalkozások 

végéig tartózkodhat az intézményben. A diákok iskolai tartózkodási idejét a szülő 

írásbeli kérése, jelzése alapján szabályozzuk az iskola nyitvatartási idején belül. Az 

intézmény hivatalos nyitvatartási idejében a tanuló pedagógus felügyeletével a fenti 

szabályozás mellett tartózkodhat az iskolában. Nyitvatartáson túli időpontban minden 

esetben ehhez az intézményvezető engedélye szükséges. 

 

2.4 A közalkalmazott intézményben tartózkodásának rendje 

 
Az intézmény hivatalos nyitvatartási idejében a pedagógus korlátozás nélkül 

tartózkodhat az iskolában. Egyéb időpontban minden esetben az intézményvezető 

engedélye szükséges. 

 

2.5 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépés és 

benntartózkodás rendje 

Az iskolával jogviszonyban nem állók a tanárral vagy az intézményvezetővel előre 

egyeztetett időpontban kijelölt helyen tartózkodhatnak. A gyerekekre várakozó szülő az 

iskola kapuja előtt várakozhat. A könyvtár látogatása eltérő is lehet, a nyitva tartásának 

megfelelően. 
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2.6 Közalkalmazottak munkarendje 

- az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét 

a hatályos jogszabályok betartásával az intézmény vezetője állapítja meg 

- az általános és a pedagógiai intézményvezető helyettes tesz javaslatot a törvényes 

munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a napi munkarend összehangolt 

kialakítására, változására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására 

- a kötelező munkaidőt, az ügyeleti időt, a készenléti időt az igazgató évente 

határozza meg 

 

2.7 Pedagógusok munkarendje 

- a pedagógusok jogait és kötelességeit a közalkalmazotti törvény és a Munka 

törvénykönyve rögzíti 

- a nevelési, oktatási intézményekben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 

40 óra, melyből 32 órát, ha szükséges az intézményben kell felhasználni, 

- a pedagógus napi munkarendjét, az ügyeleti és helyettesítési rendet a pedagógiai 

és az általános intézményvezető -helyettes állapítják meg 

- a pedagógus, köteles munkakezdés előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni;  

- A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell 

előbb érkeznie 

- a pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen, a lehető 

leghamarabbi időpontban jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról 

helyettesítéssel gondoskodni lehessen 

- a szakszerű helyettesítés érdekében a hiányzó pedagógus a tananyagról 

tájékoztatást ad. A távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első 

tanítási óra megkezdése előtt a lehető legkorábbi időpontban jelezni kell az 

intézményvezető vagy intézményvezető-helyettesénél 

- a pedagógus számára az állandó helyettesítésre, a tanítási (foglalkozási) órák 

megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézmény 

vezetője vagy az intézményvezető-helyettes adja. 

- a pedagógusoknak munkaidő kezdetén és a végén, naponta nézniük kell a 

hivatalos levelezést 

 

2.8 Nem pedagógus munkakörűek munkarendje és helyettesítési rendje 

- az egyes munkaterületek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál 
figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes 
ellátását 

- az alkalmazottaknak   munkakezdésük előtt   5   perccel kell

munkahelyükön megjelenniük 

- távolmaradásukról értesíteniük kell az intézményvezetőt vagy az 

általános intézményvezető-helyettest 

 

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szempontjai, 

elvei,  

 
3.1 A belső ellenőrzésnél alkalmazott irányelvek 

- pedagógusértékelési szabályzat 

- az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának emelése 

- a tantervi követelményekben megfogalmazottak érvényesülésének vizsgálata 

- a munkafegyelem betartásának elősegítése 
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- a hibák időbeni feltárása a mielőbbi korrekció érdekében 

- az iskolavezetési utasítások végrehajtásának segítése 

- új kezdeményezések megismerése, ezek elterjesztésének lehetőségei 

- a pedagógusok munkájának sokoldalú megismerése 

- az intézmény rendjének, tulajdonvédelmének 

elősegítése     Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával 

történik. 

 

3.2 Ellenőrzést gyakorolhatnak 

- az iskolavezetés tagjai az iskola életének bármely területe fölött 

- a munkaközösség-vezetők szaktárgyuk illetve területük vonatkozásában 

- az osztályfőnökök osztályuk, illetve tanulójuk vonatkozásában 

- a megbízásos feladatot ellátó pedagógusok munkaköri leírásuk szerint 

 

Az ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrzést végzők tájékoztatják az iskolavezetést 

és az      érdekelteket. 

Az ellenőrzés konkrét területeit és módját, esetleges időpontját az éves munkaterv 

tartalmazza.  Az iskola éves ellenőrzési terve alapján végezzük. 

Az ellenőrzésről szükség esetén írásos dokumentum készül. 

 

4. Szervezeti felépítés és az egységek közötti 

kapcsolattartási rendszer 
 

Meghatározza az iskolán belüli vezetési, irányítási hierarchiát és a munkakapcsolatokat. 

1. sz. Melléklet 
 

4.1 Az intézmény vezetése 

 
Az intézmény vezetése belső munkamegosztás alapján működik. Kollektív döntés 

konzultatív véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

Az iskola vezetősége rendszeresen megbeszélést tart, melyről szükség esetén írásos 

feljegyzést készít. A kibővített vezetőségi ülést nagyobb döntés előkészítés alkalmával 

hívjuk össze. 

Az iskola vezetőségét az intézményvezető és az intézményvezető - helyettesek alkotják. 

Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 

fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

 

Az intézményvezető munkáját az intézményvezető - helyettesek segítik: 

 általános intézményvezető - helyettes 

 pedagógiai intézményvezető - helyettes 
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Az intézményvezető - helyettes(ek) megbízását a tantestület véleményének kikérésével az 

igazgató adja pályáztatás útján. Intézményvezető-helyettes csak az iskola határozatlan időre 

alkalmazott pedagógusa lehet. 

 

 
 

Az iskolavezetés tagjai: 

 

- intézményvezető 

- általános intézményvezető-helyettes 

- pedagógiai intézményvezető-helyettes 

 

Kibővített vezetőség: 

 

- intézményvezető 

- általános intézményvezető-helyettes 

- pedagógiai intézményvezető-helyettes 

- szakmai munkaközösségek vezetői 

- DÖK segítő tanár 

- Közalkalmazotti tanács elnöke 

 

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

javaslattevő joggal rendelkezik. 

Az iskola vezetősége aktuális feladatokról tart megbeszélést. Az iskolavezetőség értekezleteit 

az intézményvezető készíti elő és vezeti. 

Az iskola vezetésének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. 

 

4.2 A vezetők közötti feladatmegosztás 

Az intézményvezető-helyettes(ek) és a többi vezető beosztású dolgozó munkaköri leírások 

rögzítik, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 

 

4.3 Munkaközösség vezetők kinevezése 
 

A munkaközösség tagjainak választása alapján az intézményvezető nevezi ki egy évre. 

 

4.4 Pedagógus alkalmazása, kinevezése 
 

Az alkalmazás feltételeit törvény határozza meg. 

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. 
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4.5 Nem pedagógus dolgozók alkalmazása, kinevezése: 

Ügyviteli alkalmazottak felvételére az általános intézményvezető-helyettes tesz javaslatot. 

Fontos, hogy a betöltendő feladathoz legyen meg az iskolai végzettsége. Erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. 

 

4.6 Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek működését 

meghatározó dokumentumok 

 
- szervezeti felépítés 

- az iskola alapdokumentumai (2. melléklet) 

 

- közalkalmazottak munkaköri leírása (3. melléklet) 

- gyakornoki szabályzat 

- továbbképzési program 

- közalkalmazotti szabályzat 

- az SZMK szabályzata 

- a szervezeti és működési szabályzata 

- iskolai könyvtár működési szabályzata 

- iskolai sportkör 

 

4.7 Az iskola közösségei 
 

4.7.1 Közalkalmazotti Tanács 

 

A közoktatási intézményben az iskola, mint munkáltató és a közalkalmazottak közötti 

egyeztetés közvetlen módját biztosítják a létrehozásával. 

A közalkalmazottak háromtagú tanácsot választanak 5 évente, titkos szavazással. 

A Közalkalmazotti Tanács elnököt választ, aki képviseli a közalkalmazottakat a kibővített 

vezetőségi ülésen. 

 

A Közalkalmazotti Tanács az intézményvezetővel együtt megalkotja a Közalkalmazotti 

Szabályzatot. 
 

4.7.2 Közalkalmazotti közösség 

 

Az iskola alkalmazotti közössége 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a KJT szabályozza. 

Minden, az iskola egészét érintő kérdésben van kompetenciájuk. 

 
Tagjai: 

- nevelőtestület 

- az iskola nem pedagógus alkalmazottai 
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Véleményt nyilváníthat: 

- az intézményvezetői pályázatról 

- az iskolát érintő stratégiai döntések kérdésében 

- az SZMSZ-ről 

 

A pedagógus kötelességeit és jogait a Nemzeti Köznevelési Törvény tartalmazza. 

 
 

4.7.3 Nevelők közösségei 

 

Az intézmény nevelőtestülete 

 

Nevelési-oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 

 
1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 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. 

 

2 A nevelési és 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. 

 

A nevelőtestület értekezletei: 

 

- alakuló értekezlet 

- tanévnyitó-tanévzáró értekezlet 

- félévi, év végi osztályozó értekezlet 

- nevelési értekezlet 

- rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

 

Rendkívüli nevelőtestületi ülés a  nevelőtestület  tagjai  10  %-ának  kérésére  összehívható.  A 

nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szükség esetén titkos szavazással dönt, melyet az 

előtte választott szavazat számláló bizottság értékel. 

A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. 
A döntésekről, határozatokról írásos jegyzőkönyv készül, melyet az intézményvezető és két 

hitelesítő ír alá. 

 

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 
 

- a Házirend módosításának elfogadása 

- az SZMSZ módosításának elfogadása 

- a PP elfogadása 

- a nevelési-oktatási intézmény munkatervének elfogadása 

- a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, elfogadása 



12  

- a magasabb évfolyamba lépésről 

- a szülőkkel való kapcsolattartás rendjéről 

- továbbképzési program elfogadásáról 

- tanulók fegyelmi ügyeiben 

- jogszabályban meghatározott más ügyekre 

 

 A nevelőtestület véleményezési joga: 
 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben: 

 

- a tantárgyfelosztás és a pedagógusok megbízásainak megállapításában 

- a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásában 

- az intézményvezető-helyettesek megbízása esetén 

- az iskola költségvetésében a szakmai célokra fordított pénzeszközök felhasználásában 

- beruházási, felújítási terveinek meghatározásában 

- iskolai szabályzatok módosításában 

 

 A nevelőtestület bizottságai: 
 

A nevelőtestület feladatkörének részleges átruházásával, konkrét hatáskörrel alkalmi 

bizottságokat hozhat létre: 

 Fegyelmi bizottság: 

A nevelőtestület hozza létre súlyos fegyelmi vétség kivizsgálására. 

Döntéseiről a nevelőtestületet és a tanulóifjúságot köteles tájékoztatni. 

 

Tagjai: 

- osztályfőnök 

- osztályban tanító szaktanárok 

- DÖK képviselője 

- Közalkalmazotti Tanács képviselője (közalkalmazott fegyelmi esetén) 

- intézményvezető 

 

 A nevelőtestület értekezletei 
 

- egy osztályban tanító nevelők értekezlete 

- munkaközösségek értekezlete 

- tagozati értekezlet 

- tantestületi értekezlet 

 

A szakmai munkaközösségek az iskola munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai 

alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik. 

 

 Egy osztályban tanító tanárok közössége 
 

Vezetője: az osztályfőnök 

 

Tagjai: az osztályban tanító tanárok 
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 Döntési joguk van: 

- a tanulók magatartási jegyeinek megállapításában 

- a tanulók szorgalom jegyeinek megállapításában 

- a javítóvizsgára bocsátásról 

- hiányzás esetén az osztályozó vizsga lehetőségéről 

 

 Javaslattevő joguk van: 

- a fegyelmező intézkedésekben 

- a jutalomra, dicséretre való előterjesztésben, az egységes nevelési követelmények 

meghatározásában, kialakításába 
 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 
 

Iskolánk kis létszámú nevelő testülete homogén munkacsoportok létrehozását nem engedi, 

ezért tantárgyi integrációval hoztuk létre a munkacsoportokat: 

 
1. Alsó tagozatos osztályfőnöki és SNI munkacsoport 

2. Alsós tagozatos humán, reál és SNI munkacsoport 

3. Felső tagozatos humán munkacsoport (magyar, idegen nyelv, történelem, ének, rajz) 

4. Felső tagozatos reál munkacsoport (matematika, informatika, természettudományok) 

5. Testnevelés és sport munkaközösség 

6. Felső tagozatos osztályfőnöki munkacsoport 

7. Délutáni oktatási-nevelési munkát szervező munkacsoport 

8. Fejlesztő munkacsoport 

  

 A munkacsoportok célja: 
 

- az oktató-nevelő munka fejlesztése, 

- a tagok továbbképzésének segítése, 

- szakmai, módszertani kérdésekben állásfoglalás a tankönyvválasztás elveinek 

meghatározása alapján 

- segítse az intézményben folyó oktató-nevelő munka tervezését, szervezését, ellenőrzését. 

- pályakezdő pedagógusok segítése mentorok által 

 

 A munkacsoport tevékenysége: 
 

- Éves munkatervet készít, mely illeszkedik és tartalmazza az iskola éves munkatervéből 

vállalt feladatokat. 

- Fejlesztik és összehangolják a szaktárgyi oktatás tartalmát és a módszertani repertoárt 

(komplex órák, témahét, projektek). 

- Kialakítják az egységes követelményrendszert. 

- Végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, 

lebonyolítását. 

 

A munkacsoport-vezető jogai és feladatai: 
 

- Összeállítja és a munkacsoport elé terjeszti az éves munkatervet. 

- Irányítja a munkaközösség tevékenységét. 
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- Havonta ellenőrzi a tanmenetek részarányos teljesítését, jelentős eltérést jelenti a 

pedagógiai intézményvezető - helyettesnek. 

- Képviseli a munkaközösséget a kibővített vezetőségi üléseken. 

- Évente értékeli a munkaközösség munkáját. 

- Javaslatot tesz a jutalmazásra, címek odaítélésére. 

- Az új kollégákkal megismerteti az iskola dokumentumait (Pedagógiai program, helyi 

tanterv, SZMSZ, Házirend). 

- Az új és pályakezdő pedagógusok beilleszkedésének segítése. 

- Javaslatot tesz a szakterületén a tantárgyfelosztásra. 

- Javaslatot tesz a munkaközösség tagjainak továbbképzésére. 

- Javaslatot tesz a szaktantermének fejlesztésére. 

- Bemutató órákat szervez. 

- Részt vesz, koordinálja a tanulmányi versenyek szervezését. 

- Véleményt mond, segíti a munkaközösség tagjainak munkáját értékeléskor. Az igazgató 

megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, 

továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének. 

- Javaslatot készít a munkaközösség tagjainak segítségével az oktató-nevelő munka 

hatékonyságának növelésére. 

- A munkaközösség javaslatait összegzi és eljuttatja az iskolavezetéshez. 

- Évente választásra kerül. 

 

4.7.4 Szülők közössége SZMK 

 

Létrehozásának célja, hogy a törvényben meghatározott kereteken belül a nevelési-oktatási 

intézmény, valamint a szülők között megfelelő kapcsolat jöhessen létre. 

Képviseli az osztályok szülői közösségét. 

Szülői Munkaközösség felépítése: 

 

- Osztályonként legalább 2 választott képviselő 

- A Szülői Munkaközösség évente a képviselőkből elnököt választ 
 

- Az osztályok az első szülői értekezletén osztály szülői munkaközösséget hoznak létre. 

- A szülői munkaközösség elnököt választ és delegálja az iskolai szülői választmányba. 

- Az iskolai szülői választmány tagjainak száma egyenlő az iskola osztályainak 
számával. 

- Az iskolai szülői választmány háromtagú vezetőséget választ: elnököt, elnökhelyettest, 
titkárt. 

A Szülői Munkaközösség működése feltételezi az intézmény és a szülők közötti élő 

kapcsolatot, pedagógus és szülők kölcsönös együttműködését. 

 

A választott képviselő (SZMK-s) feladatai: 

- Szülők tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekek 

oktatásával és az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben. 

- Az oktató, nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. 

- A szülők- szülők, szülők-intézmény, szülők-SzMK közötti kapcsolat működtetése. 

- Szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre. 

- Az iskolai, alapítványi programok támogatása, szervezésének segítése,(további szülők 

bevonása.) 
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- Amennyiben az osztály úgy határoz, az osztálypénzek kezelése. 

- Szülői Munkaközösségi üléseken való aktív részvétel vagy helyettesítőkön 

keresztüli részvétel. 

- Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között. 

- Szülők tájékoztatása minden témáról: szabály, határozat, iskolai rendezvény vagy 

szervezés stb. 

 

Szülői Munkaközösség (SZMK) feladatai: 

- Szülői érdekek megfogalmazása. 

- Együttműködés az iskolavezetéssel, pedagógusokkal. 

- Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől a tanulókat érintő kérdésekben. 

- Az iskolai, alapítványi programok támogatása, szervezésének segítése,( további szülők 

bevonása.) 

- Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között. 

- Évente legalább 2-szer üléseket tart. 

 
 

Az SZMK jogköre a 2011 évi XCX törvény szerint: 

 

„73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, 

kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben 

véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak 

létre. …(5) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény 

működéséről.” 

 

Döntési hatáskörök 

 

- saját működés rendjéről és munkatervéről, tisztségviselői megválasztásáról 

- jogszabály, iskolai SZMSZ által szülői szervezet részére megállapított további jogok 

 

Kötelező véleményét kikérni 

 

- az iskolai tanév rendjének elfogadásakor 

- iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt 

- az iskola vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés 

előtt 

- az iskolai munkaterve elfogadása és módosítása előtt, 

- az SZMSZ, Házirend elfogadása és módosítása előtt 

 

Az osztályok szülői közösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály 

SZMK elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez. 

Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. 

Az iskolai SZMK választmányát az iskola igazgatója tanévenként 2-szer összehívja és 

tájékoztatást ad az iskola feladatairól, tevékenységéről. 

 

A szülő kötelességei és jogait az NKT tartalmazza 
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4.7. 5 A tanulók közösségei 

 

 Osztályközösségek 
 

Az iskolai nevelés legalapvetőbb színtere. 

Fontos a tanulmányi közösség kialakítása, a csoportnormák kialakítása, a működő aktívákból 

az osztály diákbizottság megválasztása és a közösségi normákkal szembefordulók háttérbe 

szorítása, ill. a közösségi célok felé irányítása. 

Az osztályközösség irányítója, segítője az osztályfőnök, valamint az osztály diákbizottság. Az 

osztály diákbizottság elnöke képviseli az osztályt az iskolai diákbizottságban. 

 

Iskolai diákbizottság 
 

Az iskola tanulóközösségei a saját közösségi életük szervezésére, tervezésére, valamint a 

tanulók szervezett formában történő érdekérvényesítésére DÖK-ot hoznak létre. 

 
Tagjai: 

 

- a felső tagozat osztály diákbizottság elnökei és helyettesei 

- a diákbizottságot segítő tanár 

 

A működésének támogatása, a szükséges feltételek biztosításának rendje 

 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a zavartalan működésének 

feltételeit. Az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a Házirend szabályai 

szerint térítésmentesen veheti igénybe. 

 

4.7.6. Intézményi Tanács 

A Tanács a véleménynyilvánítási jogát az intézményvezető kezdeményezése alapján, a 

Tanács elnökének előterjesztése alapján gyakorolja. 

 
 

5. A szervezeti egységek és vezetők közötti kapcsolattartás 

rendje 
(szervezeti felépítés diagram az 1. számú mellékletben) 

 

Szervezeti egységek 

 

- alsós és sajátos nevelési igényű tanulók közössége 

- felsős tanulók közössége 

 

Belső kapcsolattartás rendje 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletében. 

Kapcsolattartás formái 

- vezetői értekezlet 
- kibővített vezetői értekezletek 



17  

- tantestületi értekezlet 

- közalkalmazotti értekezlet 

- szülői értekezlet 

- fogadóóra 

- SZMK értekezlet 

- munkaközösségi értekezlet 

- nyílt tanítási nap 

 

 

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 
 

Az intézményvezető távolléte alatt az ügyeletes intézményvezető -helyettes az intézmény felelős vezetője. 

Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén az egyik, a feladatra kinevezett intézményvezető -helyettes, 

mindkettőjük tartós távolléte 

esetén a másik intézményvezető helyettes az iskola felelős vezetője. Amennyiben ez a helyettesítési rend 

nem 

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

vezetők közül. 

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

intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint 

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

 

Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök 

 

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire: 

 

 A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való 

vezetői feladatok. 

 A munkavégzés ellenőrzése. 

 Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. 

 A vizsgák szervezése. 

 Az iskolai dokumentumok elkészítése. 

 A statisztikák elkészítése. 

 Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. 

 A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

 A választható tantárgyak körének meghatározása. 

 A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek elbírálása. 

 A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

  megszervezése és ellenőrzése. 

 Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. 

 Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. 

 Személyi anyagok kezelése. 

  Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az intézményvezető -helyetteseket teljes körű    

beszámolási 

kötelezettség terheli. Az átruházott feladat- és hatáskörök helyettesek közötti megosztását a munkaköri 

leírások tartalmazzák. 
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6. A szülői szervezetek és a vezetők közötti kapcsolattartás 

  formája, rendje 

- A szülők az osztályok az első szülői értekezletén szülői munkaközösséget hoznak 
létre. 

- A szülői munkaközösség elnököt választ és delegálja az iskolai szülői választmányba. 

- Az iskolai szülői választmány tagjainak száma egyenlő az iskola osztályainak 

számával. 

- Az iskolai szülői választmány kéttagú vezetőséget választ: elnököt, titkárt. 

- Az elnök az osztályok szülői közösségét képviseli. 

- Az osztályok szülői közösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott 

osztály SZMK elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola 

vezetőségéhez. 

- Az iskolai SZMK elnöke közvetlenül az iskola intézményvezetőjével tart kapcsolatot. 

- Az iskolai SZMK választmányát az iskola intézményvezetője tanévenként 2 

alkalommal összehívja és tájékoztatást ad a munkatervről, és annak teljesítéséről, az 

iskola feladatairól, tevékenységéről. 

- Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek az SZMK vagy jogszabály 

véleményezési jogot biztosít, a véleményt az intézményvezető kéri meg az írásos 

anyagok átadásával (iskola pedagógiai programja, házirend, munkaterv, az SZMSZ 

azon pontjai, amelyek a szülőkkel illetve a tanulókkal kapcsolatosak). 
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7. A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, 

módja, rendje 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb 

ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel. 

      A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői  

      rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású 

alkalmazottaival – meghívás vagy egyéb értesítés alapján. 

 

          Az intézményvezető 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 26/1998. (IX.3.) NM rendelet 

            szerint végzi. 

 

 

7.1 A kapcsolattartás formái és módjai 

- közös értekezletek tartása 

- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel 

- módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása 

- közös ünnepélyek tartása, rendezése 

- intézményi rendezvények látogatása 

- hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon a következő intézményekkel 

- Polgármesteri Hivatal   
- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Gyámhivatal 

- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

- ÁNTSZ 

- Iskolaorvos, fogorvos, védőnői szolgálat 

- Szigetszentmiklósi Tankerületi központ 

- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Pedagógiai Szakmai Szolgálat 

- Tartós gyógykezelés alatt álló tanuló egyészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltató 

- PMPSZ Budapesti Tagintézménye 

 

További intézmények: 

- Általános és középiskolák 

- Zeneiskola 

- Óvodák 

- József Attila Művelődési Ház 

- Laffert Kúria 

- Helytörténeti Gyűjtemény 

- Könyvtár 

- Rendőrkapitányság 

- Pedagógus Szakszervezet 

- Egyházak 

- DMTK Sportegyesület 
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A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel a folyamatosan kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. A munkakapcsolat felügyeletéért az általános igazgatóhelyettes a felelős. 

A PP megtekinthető az iskola honlapján. 

 

 

8. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolásának 

      rendje 

Az iskola hagyományainak ápolása, fejlesztése és bővítése, az iskola hírnevének öregbítése az 

iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyomány ápolásával kapcsolatos 

teendőket, időpontokat, felelősöket az éves munkatervben kell rögzíteni.Az éves munkatervben 

ütemezve meghatározzuk a rendezvények pontos időpontját, felelősét. 

 

- Az  iskola épületének homlokzatát,  az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar 

Köztársaság címerével kell ellátni. 

- Az épület lobogózása (a karbantartó feladata). A zászló tisztításáról és cseréjéről 

jogszabály rendelkezik. 

- Az ünnepélyeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező az alkalomhoz illő 

öltözékben. 

 

Iskolai hagyományok 

- Iskolánk névadójának tiszteletére megemlékezést tartunk minden év márciusában. 

 

Egyéb hagyományok 

Iskolai szinten 

- Nemzeti ünnepek (október 23., március 15.) 

- Magyar Kultúra Napja 

- Évnyitó és évzáró ünnepély 

- Nyílt nap a szülőknek 

- Farsang 

- Táborok szervezése 

- Városi versenyek szervezése 

- Karácsonyi közös műsor a Művelődési Házban 

- Alapítványi Családi Nap 

- Alapítványi Bál 

 

Tagozati szinten 

Alsó tagozat 

- elsősök fogadása májusban 

- óvónők meghívása októberben 

- leendő elsősöknek nyílt órák tartása 

- Mikulás ünnepség 

- Mesemondóverseny 

- projekthetek 

 

Felső tagozat 

- ballagás 

- aktuális világnapok 

- projekthetek 

- városi találkozók 
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- Kisállat kiállítás 

- Süni Bál 

- Autómentes nap 
 

Diákönkormányzat rendezvényei 

- papír- és ruhagyűjtés 

- Süni bál 

- éves diákközgyűlés 

- mikulásszolgálat 

- DÖK nap 

- Karácsonyi vásár 

 

Versenyek 

- Iskolai szaktárgyi versenyek 

- Kistérségi, városi versenyek 

- sportversenyek 
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9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje a 

            gyermekvédelem bevonásával 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és az iskolai 
védőnő a saját munkaterve szerint végzi. 

 

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 törvényben 

meghatározott feladatok ellátására az osztályfőnököket bízza meg. Az osztályfőnök kapcsolatot 

tart fenn a fenntartó által működtetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve 

a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Az iskola akkor fordul a család és gyermekjóléti szolgálathoz, ha a jogszabály 

ezt előírja, az adott gyermekvédelmi eset (probléma) meghaladja az iskola hatáskörét vagy 

lehetőségét. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola 

intézményvezetője indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítása érdekében. 

 

9.1 Iskolai szociális segítő tevékenység 

 
Célja: 

 a gyermekek veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének időben történő 
felismerése, megelőzése és megszüntetése. 

 felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget. 
Az iskolai szociális segítők által végzett tevékenységek 

 Klasszikus iskolai szociális segítő munka egyéni, csoportokkal végzett és közösségi 
munka formájában 

 ifjúságvédelmi feladatok ellátása – gyermekvédelmi tevékenységek koordinálása 

 adminisztráció  

 

 

 

10. Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje 

10.1 A gyermek- és tanulóbaleset megelőzés feladatai, illetve teendők 

baleset esetén 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: 

 

- minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat 

rendelkezéseit 

- minden tantárgy keretében oktatni kell tanulók biztonságának és testi épségének 

megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat 

- a nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet fenntartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni 

- az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az 

egészségügyi és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 
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foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformákatAz osztályfőnöknek feltétlenül foglalkozni kell a balesetek megelőzését 

szolgáló  szabályok ismertetésével a következő esetekben: 

 

- a tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat 

- a baleset megelőzését szolgáló előírásait 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természetvédelmi katasztrófa stb.) 
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban tanulmányi 
kirándulások, túrák, iskolán kívüli programok előtt (14.melléklet) 

- rendkívüli események után 

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

- a nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat ill. 

tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra 

- a tanulók számára közölt munkavédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az e-

naplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították a szükséges ismereteket, ezután jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 

a tanuló aláírásával igazol. 

- minden, az iskolában történt balesetet a nyilvántartási füzetbe be kell jegyezni, felelős a  

helyszínen lévő tanár, vagy szünetben az ügyeletes tanár 

- balesett esetén, törekedni kell a jelenlévő tanulók megnyugtatására 

- a balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért.   

- a  tanulóhoz ha szükséges, haladéktalanul orvost kell hívnia 

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

- minden munkáltató köteles a munkabalesetet kivizsgálni és nyilvántartásba venni      és az 

érvényes jogszabálynak megfelelő módon kivizsgálni. A vizsgálat eredményeképpen meg 

kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

 

10.2. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendő 

Rendkívüli esemény, bombariadó, tűz, természeti katasztrófa stb. esetén az épület kiürítését, a 
szükséges intézkedések megtételét 

- a tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni 

- a rendkívüli esemény bekövetkeztekor a tanulók, a felügyeletüket ellátó pedagógus 

vezetésével hagyják el az épületet, aki a veszély elhárításáig felelős értük 

- a tűzriadó tervben van meghatározva: 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjai 

 a dolgozók, tanulók riasztásának rendje,  

 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalói (kiürítés, mentés, 
rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, tűzoltóság – értesítése, fogadásuk 
előkészítése, biztonsági berendezések kezelése) 

 az iskola helyszínrajza 
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11.A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái rendje 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: 

 

- Az iskolai vezetőségi ülésén és diákközgyűlésein rendszeresen 

- Folyosókon, osztálytermekben elhelyezett hirdetőtáblákon keresztül 

- Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat 

- Az iskolarádió 

- Weblap 

- KRÉTA e-napló 

- Havonta megtartott hirdetési nap (felső) 

 

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

szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 

Rendszeres írásbeli tájékoztatást adunk a KRÉTA e-naplóban a tanuló munkájáról. A szülői 

értekezleteken és a fogadó órákon szóbeli tájékoztatást adunk. A szülői értekezletek és 

fogadóórák időpontját az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A pedagógus köteles a tanuló KRÉTA e-naplóba bevezetni az összes értékelés eredményét 

(dicséret, büntetés, bukásra állás, érdemjegyek). 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének 

előírásai szerint történik. 

 

Tanköteles tanuló esetében 

 

- első igazolatlan mulasztás után: a szülő értesítése, az értesítésben minden alkalommal fel 
kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire 

- ismételt, illetve tizedik óra igazolatlan mulasztása után: a szülő iktatott postai levélben 

történő és a Gyermekjóléti Szolgálat valamint a kormányhivatal értesítése 

- a 30. igazolatlan óra után: a szülő és a Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szabálysértési 

Hatóság értesítése 

- az ötvenedik igazolatlan óra után: a jegyző, a szülő, a Gyermekjóléti Szolgálat és a 

Kormányhivatal értesítése 

 
 

12.A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásai 

12.1. Fegyelmező intézkedések 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a Házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 

igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben 

részesítendő. 

A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, hanem a súlyosabb fegyelemsértések 

megelőzésére szolgáló nevelési eszköz – jelentősen befolyásolja a tanuló magatartási 

osztályzatát. 

 

Az írásos fegyelmi intézkedések – szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetésen túlmenően 

a következő lehetnek: 

 

 Tanítói, tanári, nevelői figyelmeztetés 

 Tanítói, tanári, nevelői intés 
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 Tanítói, tanári, nevelői megrovás 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki intés 

 Osztályfőnöki megrovás 

 Igazgatói intés 

 Igazgatói megrovás 

 Nevelőtestületi megrovás 

 Fegyelmi előtti egyeztető eljárás szülők, tanárok és a tanuló bevonásával (EMMI 53.§ 

3.bek. alapján) 

 

A fegyelmi intézkedéseket a KRÉTA e-naplóba be kell írni. Az igazgatói írásbeli fegyelmi 

fokozatok beírását az osztályfőnök kezdeményezi. 

 

12.2 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 

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 rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén kizárás az 
iskolából?. 

 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 
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 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 

 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. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

12.3 A fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A törvényben foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes 

szabályait az alábbiakban határozzuk meg. Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem 

indítható. 

 

 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. 

 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. 
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 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, de 

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. 

 

Fegyelmi büntetések 

 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi 

eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a 

Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

A köznevelési törvény alapján a fegyelmi büntetések a következők: 

 Megrovás 

 Szigorú megrovás 

 Kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

 Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába vagyis csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható a kizárás az 

iskolából  

 Diákönkormányzati kisokos 65. o. Trv 

 

13. Anyagi, kártérítési felelősség szabályai 

A tanuló kártérítési felelőssége 

 

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a 

kárt meg kell térítenie. 

 
Amennyiben a szülő az okozott kárt nem téríti meg, az iskola a bíróságtól kérheti 
igénye  érvényesítését 

Részletszabályokat az EMMI rendelet 61.§ szabályozza. 

 

13.1 Az intézmény kártérítési felelőssége, eljárási rendje 

Az NKT 59.§ (3) bek. tartalmazza, melyet magunkra nézve irányadónak tartunk. 
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14. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított 

nyomtatványok kezelési rendje 
 

Iskolánkban a Kréta e-naplót használjuk, mely akkreditált és rendelkezik az ágazat 

irányításáért felelős miniszter engedélyével. Szabályzata a mellékletben található. 

 

15.  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. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag 

az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. 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 rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy 

külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az 

informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által 

felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

 

 

16. Az intézményvezetői feladat, hatásköréből leadott feladat 

és  hatáskörök 

Ezen feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. (lásd: függelék) 

 

 

17. A tanulók véleménynyilvánításának formái, rendje 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
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18. A tanulók elismerésének formái, elvei  
 

Jutalmazás: 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Jutalmazási formák szóban és írásban:  

 

Szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, díjak 

odaítélése. 

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. 

Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat a KRÉTA e-naplóba be 

kell jegyezni. 

A dicséretes és sikeres tanulók nevét közzé lehet tenni az intézmény faliújságján, az 

iskolarádióban és az iskolaújságban is. 

 

18.1 Az írásos dicséretek formái 

- tanítói, tanári, nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret (4. osztályban az a tanuló kaphat, aki minden tantárgyból 

kitűnő és min.5 tantárgyból dicsérete van) 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű 

tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága 

előtt oklevéllel is elismeri az iskola. 

 

A jutalmazás formái 

 

A dicséretes tanulók könyvjutalomban részesülhetnek. Ugyanez az elismerés illeti meg a 

tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év sportolóját, az iskola jó 

hírét egyéb módon öregbítő tanulót. 

A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, 

hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek 

egészét vagy egy részét az intézmény fedezi. 

 

Rákóczi érem 

Javaslatot tehet a tantestület. 

(A jutalmazások pontos részleteit a Házirend tartalmazza) 
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19. Az osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes-, 

vizsgák szabályai, eljárási rendje 

A Házirend tartalmazza. 
 

Különbözeti vizsgát kell a tanulónak tennie,  

a) az iskolába való átvételekor a tanulmányi követelmények teljesítése miatt, vagy  

b) ha az az iskola különböző tantervű osztályai vagy tanulócsoportjai közötti osztály vagy 

csoportváltás miatt szükséges. A különbözeti vizsga előírását a tanuló átvételéről, vagy osztály illetve 

csoportba sorolásának megváltoztatásáról szóló döntéssel egyidejűleg közli az iskola. 

 

20. A tantárgyi, tanévi stb. felmentések eljárási szabályai 
 

A nevelési tanácsadó, szakorvos, illetve a tanulási képesség vizsgáló bizottság 

szakvéleménye alapján az igazgató adhat. 

A heti 5 testnevelés óra alól az iskola által meghatározott 2 órát a tanuló 

sportegyesületben is   teljesítheti. Ennek módja a következő: 

- A tanuló az iskola által adott nyomtatványt az egyesületben érvényesíti.(edző 

aláírja, lepecsételi) 

- A tanuló szeptember 27-ig az iskolában leadja 

 

Új tanuló esetén a beíratás utáni 2 hét áll rendelkezésre a felmentés bemutatására 
 

21. A gyógytestnevelésre, mozgásjavító foglalkozásra utalás 
A köznevelési törvényben foglaltak szerint végezzük. 

 

22. Az egyéni munkarendben oktatás szabályai 
A köznevelési törvényben meghatározottak szerint teljesítjük. 

23. Az osztályozó vizsga rendje 
 

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

kell tennie, ha: 

 

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

 

b) az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget                                                         

 
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 intézményvezetője előírja, 

 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
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Az a), b), f) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó 

vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az oktatási igazgatóhelyettesnél a vizsgára 

jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a 

vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

 

 

24. A jogorvoslat és eljárási rendelkezések szabályai 

A szülő az iskola bármely döntése ellen kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ Igazgatójához. 

 

25. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, a felvétel 

rendje 

a. / A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, 

és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon 

kötelező. 

 

b. / A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, 

a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskolai tantárgyfelosztásban 

kell rögzíteni. 

 

c. / A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 

d. / A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg. Tanórán kívüli 

foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. 

Az iskola nevelői, szülői, az intézményvezető előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, 

kirándulásokat, táborokat, nyári napközis táborokat szervezhetnek. 

"A Szervezeti és Működési Szabályzatban található fenntartói többletfinanszírozást igénylő 

tevékenységek és programok megvalósítása a mindenkori éves költségvetésben foglaltak szerint 

történik." 

 

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

versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók 

felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok felelősek. 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. 

 

e. / Korrepetálási foglalkozások rendje 

A nevelőtestület tagjai szervezhetik az iskolai vezetés felkérésére. A korrepetálás lehetőséget 

biztosít a felzárkóztatásra, a hiánypótlásra. A foglalkozások időpontját a pedagógus határozza 

meg, de igazodnia kell a tanulók órarendjéhez is. 



32  

A korrepetálást a tanulók saját elhatározásból is látogathatják, de a szaktanár is tehet javaslatot a 

szülőnek, hogy a tanuló a hiányosságait a korrepetáláson pótolja. A korrepetálás megtartását az 

osztálynaplóban vagy korrepetáló naplóban vezetni kell. 

 

f. / Szakkörök 

A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Indításukról az igazgató dönt és a tanulók 

valamint a nevelőtestület igénye alapján szervezhetők. Szakkör akkor indítható, ha a jelentkezők 

száma eléri a 10 főt. Vezetőjét az intézményvezető bízza meg. A szakkör vezetője munkatervet 

készít, melynek egyik példányát a felelős intézményvezető - helyettesnek adja át. A szakkör 

megtartását szakköri naplóban vezeti. 

 

Céljai: 

- a tehetséggondozás 

- a tanulók érdeklődésének felkeltése, ismereteik gyarapítása 

g. / A napközis foglalkozások szervezeti formái  

  Alsó tagozat 

 Szabadidő sáv 

Célja a tanulók tanítás utáni pihenése, regenerálódása. Egészséges életmód szokásainak 

megalapozása, a levegőzéssel, szabadtéri játékokkal, a kulturált étkezés és más higiénés 

szokások kialakításával, fejlesztésével. 

A pedagógusok szabadtéri játékokat kezdeményeznek, ill. indirekt módon figyelik a 

tanulók spontán játékát. 

 Tanulási sáv 

Célja az aznap feladott házi feladatot eszközként használva, tanulási technikák tanítása. A 

önálló tanulás, önellenőrzés életkornak megfelelő kialakítása. A tanulók órákra való 

felkészülésének segítése, a lemaradók felzárkóztatása. Fejlesztő pedagógusok szakmai 

tanácsai alapján az arra rászoruló tanulók fejlesztése. 

 Csoportközi foglalkozások, szabadfoglalkozás 

Célja a tanulók hasznos szabadidő szokásainak kialakítása, fejlesztése. A tanulók 

életkorának megfelelő játékok, kézműves tevékenységek, ünnepkörök köré tervezett 

játszóházi programok kínálata az iskolánk valamennyi érdeklődő tanulójának. 

Csoportközi foglalkozást vezethet nem napközis nevelő is. 
 

Felső tagozat 

 

 Szabadidősáv 

 Tanulási sáv 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók tagozat napközis csoportjai az alsó tagozatos szervezeti forma 

szerint dolgoznak. 

A szabadidő- és a tanulási sáv ideje a van meghatározva. 

 

Napközisnek számít az a tanuló, aki igénybe veszi az étkeztetést és tanulási tevékenységet, vagy 

csak a tanulást. 
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26. Az iskolai sportkör működési rendje, az iskolai vezetés 

kapcsolattartásának formája 
 

Az iskolai sportkör működési szabályzata 

Az iskolai sporttevékenység a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

sportkörének szervezeti keretében folyik. 

Az iskolai sportkör munkáját az iskola testnevelés munkacsoportja által javasolt és az 

iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus, edző vezeti. 

Az iskolai sportkör foglalkozásait tanévenként az iskolai munkatervben meghatározott 

napokon és időben, az ott meghatározott sportágban felnőtt vezető irányításával kell 

megszervezni. 

Az iskolai sportkör ingyenes szolgáltatás. Az ISK tagság a tanulói jogviszonnyal 

egyidejűleg létesül. 

 

A következő tanórán kívüli sportfoglalkozásokat tartjuk: 
- tömegsport foglalkozások 
- sportköri foglalkozások szervezésben az iskola lehetőséget biztosít asztalitenisz, 

kosárlabda és küzdősportok foglalkozásaira 

- aktuálisan meghirdetett foglalkozásokat a mindenkori munkaterv tartalmazza 

 

27. A gyermek- és tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek 

kezelésére irányuló eljárások 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása és segítése az 

osztályfőnök feladata. 

Az osztályfőnök írásban jelzi az intézményvezetőnek az általuk észlelt probléma 

lényegét, és a megtett intézkedéseket. 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 

- családlátogatásokat kezdeményezhet a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

- kapcsolatot tart és veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti 

Szolgálatot 

- tankötelezettség nem teljesítése esetén a Járási Kormányhivatalt kell értesíteni 

- tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 
c) Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

- fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

- meg kell keresni a problémák okait, 
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- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

- jelezni kell a felmerült problémát és a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek. 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetés: 

 

- Pedagógiai Szakszolgálattal 

- Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatával 

- Kormányhivatallal (gyámügyi igazgatás) 

- gyermekorvossal, iskolai védőnővel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 

szervezetekkel 

- Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, az indulási hátrányok csökkentése, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

- a családi életre történő nevelés, 

- a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

- az iskolai étkezési lehetőségek, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok), 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- pályázatokon való részvétel, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásokról. 

 

Forrás: https://www.katolikusiskola-kecel.hu/index.php/gyermekvedelem  

28. A kiemelt munkavégzésért járó kereset 

kiegészítés és szempontjai 
 

A kiemelt munkavégzésért adható differenciált kereset szempontrendszerét egyebekben a 

munkaközösségek aktív közreműködésével készítette el az iskola igazgatója. A kiemelt 

munkavégzésért adható differenciált bér odaítélése során lényeges szempont, hogy az 

intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a következőkben ismertetett 

szempontok szerint osztja szét az iskola igazgatója. 

 

 
Az a pedagógus kapja, akik leginkább megfelel az alábbiaknak: 

 

Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 sokrétű pedagógusi 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, 

https://www.katolikusiskola-kecel.hu/index.php/gyermekvedelem
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 tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet, 

 eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez. 
 

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz: 

 részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok 

elkészítésében és bevezetésében, 

 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében, 

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

 
Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és 
tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében: 

 hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába, 

 befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják, 

 folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat. 

 

Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz: 

 következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen 
fogalmazza meg, és konzekvensen megköveteli, 

 eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki, 

 jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat, 

 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi, 

 e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki  
tevékenységét  befejező kollégák munkájának értékelése. 

 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, tárlatlátogatást, stb. szervez. 
 

Egy esztendőre kizárhatja az iskola intézményvezetője 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 
intézményvezetője, 

 ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több 
alkalommal – számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola 

vezetősége. 

 
 

29. Az iskolai könyvtár működési szabályai, feladatai, rendje 

Iskolánk lehetőség szerint biztosítja minden tanuló és közalkalmazott számára a 

mindennapi könyvtár használatát, ennek nyitvatartási rendjét nyilvános helyen kell 

kifüggeszteni. Részletes szabályozását az SZMSZ melléklete tartalmazza (Könyvtár 

működési szabályzata). 
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30. Az iskolai tankönyvellátásban adható kedvezményekről 

Az érvényben lévő jogszabály rendelkezései szerint végezzük. 

 
 

31. Záró rendelkezések 

A szabályzat hatálya 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása 

kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel 

szerződéses jogviszonyban állókra. 

A SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlása mellett. A 

szabályzat a nevelőtestület jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 
 

 
 

MELLÉKLETEK 

 

 
1. Szervezeti felépítés 
2. Intézményi szakmai alapdokumentum 

3. Az iskola szabályzatai, dokumentumai 

4. Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

5. Gyakornoki szabályzat 

6. A könyvtár szervezeti és működési szabályzata 
7. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával

 kapcsolatos rendelkezések 

8. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata és felirata 

9. Komplex Alapprogram 

10.  Távoktatás iskolánkban 

11.  Intézkedési terv a mindenkori járványügyi előírásoknak 

megfelelően 

12. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kréta 

Elektronikus Napló szabályzata 

 

 

 

Függelék 

 

Munkaköri leírás minták 



 

1.sz.melléklet 

Az iskola szervezeti felépítése 
 

 
 

 
Dunaharaszti 

Város 
Önkormányzata 

 
Szigetszentmiklósi 

Tankerületi Központ 

Intézményi 
Tanács 

 

SZMK 
 
 

Iskolaorvos, 
védőnő 

Intézményvezető Közalkalmazotti 
Tanács 

 

Szakszervezet 
 

 
 Pedagógus 
értékelő teamek  

Pedagógiai 
Igazgató- 
helyettes 

 

Iskolatitkár 

Általános 
Igazgató- 
helyettes 

Iskola- 
pszichológus 

 

 
Alsós osztályfőnöki 

munkaközösség 

 
Alsós humán-reál 
munkaközösség 

 
 
 

Pedagógiai 
asszisztens 

 

 

Felsős 
osztályfőnöki 

munkaközösség 

 

Felsős reál 
munkaközösség 

 
Könyvtáros 

 
 

Felsős humán 
munkaközösség 

 

 

Testnevelés és 
sport 

 

 

Délutáni oktatási 
munkát szervező 

munkacsoport 
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4 

 

 

2.sz. melléklet 

Az iskola szabályzatai, dokumentumai 

 
 

Dokumentum 
 

Előíró jogszabály 
 

Kötelező 

felülvizsgálat 

 

Jóváhagyó 
 

Egyeztetési kötelezettség 

(megjegyzés) 

Alapító okirat 
    

SZMSZ SZMSZ-ben 

részletezve 

Jogszabályi 

előírás szerint, 

illetve módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra 

kell hozni) 

Nevelő- 

testület 

Fenntartó 

Szülők közössége, , 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

Jegyzőkönyvek 

 

Házirend 
 

Köznevelési törvény 
 

Jogszabályi előírás 

szerint, illetve 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra 

kell hozni) 

 

Nevelő- 

testület 

Fenntartó 

Szülők közössége, 

Diákönkormányzat, 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

Jegyzőkönyvek 

Nevelési/peda- 

gógiai program 

(Helyi tanterv, 

egészségnevelé 

si és 

környezeti 

nevelési 

program) 

Köznevelési törvény Érvényesség 
lejártakor, illetve 

jogszabályi előírás 

szerint, vagy 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra 

kell hozni) 

Nevelő- 

testület 

 

Jegyzőkönyvek 

Minőségirányít 

ási program 

Köznevelési törvény Jogszabályi előírás 

szerint, illetve 

módosítási 

kezdeményezés 

alapján 

(nyilvánosságra 

kell hozni) 

Alkalmazot 

ti közösség 

Jegyzőkönyvek (évente 

értékelést kell készíteni, 

megküldeni a fenntartónak) 

 

Továbbképzési 

program 

  

5 évente 
 

Nevelő- 

testület 

 

Közalkalmazotti tanács 

véleményének beszerzése 

kötelező 

Beiskolázási 

terv 

 Évente, március 

15-ig 

Intézmény- 

vezető 

Közalkalmazotti tanács 
véleményének beszerzése 

kötelező. 

Az intézmény  Évente Nevelő- szülői közösség, DÖK, 
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5 
 
 

éves 
munkaterve 

  testület véleménye. 
Jegyzőkönyvek! 

Munkatervi 

beszámoló 

 Évente Nevelő- 

testület 

Jegyzőkönyv az 

elfogadásról. 

Kinevezések, 

átsorolások 

 Jogszabályi 
előírások szerint 

Tankerület, 

Intézmény- 
vezető 

 

Munkaköri 

leírások 

Jogi előírás nincs, a 

Munka 

Törvénykönyve 

alapján ajánlott 

Feladatváltozás 

esetén 

Intézmény- 

vezető 

Átvételét a közalkalmazott 

nem tagadhatja meg, de 

jogvitát kezdeményezhet. 

Közalkalma- 

zotti 

szabályzat 

1992. évi XXXIII. 
törvény a 

közalkalmazottak 

jogállásáról 

 Közalkal- 

mazotti 

tanács 

vezetője, 

intézmény- 

vezető 

 

Adatkezelési 

szabályzat 

Közoktatási törvény  Intézmény- 

vezető 

Ha nincs iratkezelési 

szabályzat. Egyeztetési 

kötelezettség: Iskolaszék, 
(szülői közösség), DÖK 

 

Munkavédelmi 

szabályzat 

 

1993. évi XCIII. 

törvény a 

munkavédelemről 

72.§ 

44/2007. OKM 

rendelet 

 

Feltételek 

változása esetén 

 

Intézmény- 

vezető 

 

Megismertetése a 

dolgozókkal, tanulókkal 

kötelező. 

 

Az oktatásról jegyzőkönyv 

kell.. 

 

Tűzvédelmi 

szabályzat 

 

1996. évi XXXI. 

törvény a tűz elleni 

védekezésről.... 19.§ 

44/2007. OKM 
rendelet 

 

Feltételek 

változása esetén 

 

(tűzriadó) 

 

Intézmény- 

vezető 

 

Megismertetése a 

dolgozókkal (tanulókkal) 

kötelező. 

Oktatásról jegyzőkönyv 

kell. 

Számítástech- 

nikai és 

szoftver 

védelmi 
szabályzat 

1992. évi LXIII. 
törvény 10. § a 

személyi adatok 

védelméről és a 

közérdekű adatok 

Feltételek 
változása esetén 

Intézmény- 

vezető 

Megismerését aláírással kell 

igazolni. 

Tanügyi 
nyilvántartások 

  Intézmény- 
vezető 

 

 

Esélyegyenlő- 

ségi terv 

2003. évi CXXV. 
törvény az egyenlő 

bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

  

Intézmény- 

vezető 

Az ötven főnél többet 
foglalkoztató költségvetési 

szerveknek kötelező 

DÖK SZMSZ   Tanulóköz 
össég 

nevelőtestület 
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   nevelőtestü 
let 

 

Eszközjegyzék   Intézmény- 

vezető, 
fenntartó 

 

Iratkezelési, 

elektronikus 

ügyintézési 
szabályzat 

 Feltételek 
változása esetén 

Intézmény- 

vezető 

Megismerését aláírással kell 

igazolni. 

 

Leltározási 

szabályzat 

 Jogszabály 
módosítás esetén a 

hatálybalépéstől 

számított 90 napon 

belül módosítani 

kell 

 

Intézmény- 

vezető, 

gazdasági 

vezető 

Leltár jegyzőkönyv 

Selejtezési 

szabályzat 

 Jogszabály 
módosítás esetén a 

hatálybalépéstől 

számított 90 napon 

belül módosítani 

kell 

Intézmény- 

vezető, 

gazdasági 

vezető 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Gyakornoki 
szabályzat 

  Intézmény- 
vezető 

Nevelőtestület 

v
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3.sz. melléklet 

 

DUNAHARASZTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

Diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

 

Célja a tanulóifjúság jogainak és kötelességeinek együttes érvényesítése, a demokratikus életre 

való felkészítés, a diákok érdekeinek objektív védelme és képviselete. 

 

A Diákönkormányzat működését jelen Szervezeti és Működési szabályzat (SZMSZ) előírásai 

szabályozzák. Az SZMSZ-t a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. Jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha ellentétes az iskola SZMSZ-ével, illetve 

Házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásától a nevelőtestületnek beterjesztést követő 30 napon 

belül nyilatkoznia kell, ha nem nyilatkozik, akkor az SZMSZ-t jóváhagyottnak kell tekinteni. 

 

A Diákönkormányzat jogosult szövetséget létesíteni illetve ilyenhez csatlakozni. A szövetség 

az iskolában a Diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

 

A Diákönkormányzat jogköre 

A diákokat érintő ügyekben a Diákönkormányzat akarata ellenére nem lehet döntéseket hozni. 

Ennek alapján a Diákönkormányzatot az alábbi jogosultságok illetik meg: 

 

Dönt a Diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – 

 Saját működéséről 

 A Diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

 Egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

 Tájékoztatási rendszerének létrehozásáról 

 Tisztségviselőinek megválasztásáról 

 
Egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben 

 Az iskolai SZMSZ elfogadásakor és módosításakor 

 A házirend elfogadása 

 A tanulók szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása 

 

A véleményezési jog az alábbi területekre terjed ki 

 A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatala 

 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elfogadása, elkészítése 

 Tanulói pályázatok, versenyek meghirdetése és megszervezése 

 Tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározása 

 Könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakítása 
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 Intézményvezetői megbízásakor 

 Tanulót érintő fegyelmi ügyekben 

 

Véleménynyilvánítási, javaslattevő joga van 

 A nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben 

 

A véleményekkel, javaslatokkal az iskola vezetésének érdemben kell foglalkoznia és ezekre 

30 napon belül érdemben választ kell adnia. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a Diákönkormányzat egyetértési és véleményezési jogot 

gyakorol, az előterjesztést a határidő előtt legalább 15 nappal el kell küldeni a 

Diákönkormányzat részére. 

Amennyiben a Diákönkormányzat jogköreit megsértik, illetve javaslatát, véleményét érdemi 

válasz nélkül hagyják, a Diákönkormányzat 15 napon belül az iskola irányítását ellátó szervhez 

(KLIK) fordulhat jogorvoslatért. 

 

Szervezeti felépítése 

A Diákönkormányzat legkisebb egysége az osztályközösség. Az osztályközösség maga dönt 

saját diákképviseletéről. Az intézményi Diákönkormányzatnak vezetőségébe küldöttet delegál. 

 

Az osztályok küldöttei alkotják az iskolai Diákönkormányzat vezetőségét, az iskolai 

Diáktanácsot, amely megválasztja tagjai közül a Diákönkormányzat vezetőségét (elnök, 

elnökhelyettes). 

Tanévenkénti munkarendjét a Diáktanács maga állítja össze. Havonta legalább egyszer 

ülésezik. 

 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó forma a diákközgyűlés. Kezdeményezi a 

Diákönkormányzat vezetője, az iskola igazgatója (évi rendes, illetve  rendkívüli közgyűlés).  A 

diákközgyűlés – a Diákönkormányzat döntése alapján – küldöttgyűlésként is megszervezhető. 

 

A diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által kijelölt személy segíti. A 

Diákönkormányzat rajta keresztül is érvényesítheti jogait, fordulhat az iskola vezetőségéhez. Ő 

képviseli a Diákönkormányzat álláspontját a nevelőtestületi értekezleteken. 
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4. sz. melléklet 

 

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 

A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok 

fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell besorolni. A gyakornok számára a 

foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. 

Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított 

kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A 

gyakornok 

a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 

b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 

tesz minősítő vizsgát. 
 

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

kell besorolni. 

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, 

munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő 

vizsgát köteles tenni. 
 

A minősítő vizsga részei: 
 

- amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a jelölt legalább  

két foglalkozásának, tanórájának látogatása és elemzése, valamint 

- a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés). 
 

A minősítő vizsga értékelésének részei: 
 

a) portfólióvédés, 
b) amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a 

meglátogatott foglalkozás, tanóra értékelése, 

c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások 

tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése, valamint 

d) az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. 

 
 

 A szakmai vezetőre vonatkozó előírások: 

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

gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a 

pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. A mentor legalább 

 félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az 

intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 

- A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel 

kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti 
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- a minősítő vizsgára való felkészülésében. 

- A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy 

alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően 

óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs 

lehetőséget biztosít számára. 
 

Jelentkezés a minősítő vizsgára: 

 

A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre 

vonatkozóan a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák számát , a minősítő vizsgák 

szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös 

feltételeit. 
 

A pedagógus …minősítési eljárásra történő jelentkezését az adott év április 30-áig 

kezdeményezi az intézményvezetőnél. Minősítő vizsga esetén a jelentkezést az 

intézményvezető a rögzítéskor meg jelölni a gyakornok által a jelentkezés tanévében 

legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat. 
 

A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, 

A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári 

évben kerül sor. 
 

Ez azt jelenti, hogy a gyakornokokat a gyakornoki minősítő vizsgát megelőző naptári év 

április 30-ig kell jelentkeztetni a minősítő vizsgára annak érdekében, hogy a gyakornoki 

idő lejártával a vizsgán részt vehessenek! 
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5. sz. melléklet 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

szervezeti és működési szabályzatának melléklete. Összeállítása az 1985. évi I. törvény és az 

alapvető szakmai követelmények – mindenekelőtt a 203/1986. (Műv.Közl. 24/MM sz. 

útmutató) – figyelembevételével történt. 

Átdolgozásakor figyelembe vettük a 16/1998. MKM rendelettel módosított 11/1994. MKM 

rendeletet. 

 

A könyvtárra vonatkozó adatok 

A könyvtár elnevezése: Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtára I/2. 

A könyvtár székhelye és pontos címe: 2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28-32. 

Telefon: 06-24/370-253 

A könyvtár körbélyegzője: 

 
 

A könyvtár fenntartása 

 

Az iskolai könyvtár a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezetében működik. 

Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ az 

iskola költségvetésében gondoskodik. 

A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárt működtető iskola és a fenntartó 

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ közösen vállal felelősséget. 

 

 

Az iskolai könyvtár működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi a 

nevelőtestület és a könyvtárhasználók véleményének és javaslatainak meghallgatásával. 

 

A könyvtár feladatai 

Alapfeladata: a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. 

Az iskolai könyvtár szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival az 

iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. Saját gyűjteményére alapozott szolgáltatásaival 

közreműködik a helyi pedagógiai program megvalósulásában. 

Biztosítja az iskola nevelői, tanulói részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges 

ismerethordozókat, információkat. 

Központi szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében, sajátos 

eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasói 

szokások fejlesztését. 

 

Kielégíti a pedagógusok alapvető pedagógiai szakirodalmi és információs igényeit. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása 

 

Az iskolai könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és 

arányosan fejleszti állományát a 203/1986. (Műv. Közlöny 24.) MM sz. útmutató alapján 

készített gyűjtőköri szabályzat alapján, valamint a helyi tanterv átdolgozásakor (2004-2005) 

meghatározott műveltségterületi tartalmakat, kulcskompetenciákat, a tantárgyközeliséget és az 

új pedagógiai, képzési feladatokat figyelembe véve. Az állományalakítás során figyelembe 

veszi az intézményvezető, a nevelőtestület és a könyvtárhasználók javaslatait és az iskola 

könyvtári környezetének állományi adottságait irányadónak tekinti.  

 

Az iskolai könyvtár állománya vásárlás, ajándék, csere útján gyarapodik. Az állomány 

gyarapítására szolgáló összeget az iskola költségvetésében kell megtervezni. Az iskolai 

könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó anyagok még ajándékként sem kerülhetnek be az 

állományba.  

 

A könyvtárba érkező tartós megőrzésre szánt dokumentumokat tíz munkanapon belül 

állományba kell venni, az egyedi (címleltár) és az összesített állomány nyilvántartást 

szakszerűen és naprakészen kell vezetni. 

 

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

az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében olvasásra 

alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által 

elveszített és térített dokumentumokat. 

 

Az állomány nyilvántartásainak vezetésénél, a törléseknél és a leltározásnál a 3/1975. KM- PM 

sz. együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelvek (Műv.K. 1978.9.sz.) előírásai szerint kell 

eljárni. 

 
A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek 

 

A könyvtár helyiségeiben elhelyezett dokumentumok: 

- kézi- és segédkönyvek könyvei 

- kölcsönözhető állomány 

- tankönyvek 

 

A könyvtárból kihelyezett letétek felsorolása: 

- tanári szobában 

 

A könyvtári állomány feltárása és szolgáltatásai 

Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok épülnek:  

a./ betűrendes leíró 

b./ szakkatalógus 

 

Jelenleg a SZIRÉN Integrál Könyvtári Rendszer katalógusát használjuk. Elektronikus 

adatbázis. Visszakeresésre az elektronikus rendszer által biztosított rekordok alapján van 

lehetőség: szerző, cím, tárgyszó, ETO szám. 

A szekrényben elhelyezett, hagyományos cédulakatalógus már nem frissül. Az elektronikus 

adatbázis 2021. 03. 18. óta működik. 
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Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat, a katalógusépítés szempontjait a 

katalógusszerkesztési házi szabályzat tartalmazza (lsd. 3. sz. Melléklet). 

 

Az iskolai könyvtár elsőrendű feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában 

folyó oktató-nevelő munkát segítse. 

Ennek megfelelően a könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes 

állománya egyéni és csoportos helyben használatát. 

A csak helyben használható (kézikönyvtár) dokumentumok kivételével állományát 

kölcsönzésre bocsátja. A helyben használható dokumentumokat a pedagógus tanórára 

kikölcsönözheti. 

 

Az iskolai könyvtáros feladata:  

Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről,  

bibliográfiai és ténybeli szolgáltatást nyújt. 

Segít a nevelőknek és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom (információ) 

kutatásában. 

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő tanítási 

órák, foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában. 

A tanulói aktivitásra építve öntevékeny könyvtári közösségeket szervezhet és működtethet. 

Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal összefüggő nyilvántartási feladatokat. 

Gondoskodik az állomány védelméről, rendjéről és gondozottságáról. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait, azok igénybevételével összefüggő részletes szabályokat a 

3. sz. Melléklet tartalmazza. 

 

Könyvtári nyitvatartás 

 

Hétfő:  7:30 – 11:30 és 13:00 – 14:00 

Kedd:  12:00 – 14:00 

Szerda:  12:00 – 15:00 

Csütörtök: 11:00 – 14:00 és 15:00 – 16:00 

Péntek:  12:00 – 13:00 és 14:00 – 16:00 

 

A könyvtár gazdálkodása 

Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola költségvetésében 

biztosítja. Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 

nyomtatványok beszerzése az iskolai költségvetésben biztosított összegből a könyvtáros 

feladata.  

 
A könyvtár fejlesztésére tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani, 

hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen.  

A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős. Ezért csak a 

beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 
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Záró rendelkezések 

 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. Az iskolai könyvtár működési szabályzata az iskola 

működési szabályzatának részét képezi /(16/1998.IV.8.) MKM rendelet/. 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzatában 

foglaltak szerint kell eljárni. A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárostanárra, a könyvtár 

szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban 

tevékenységet végeznek. 

 

 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha 

jogállásban, szervezeti felépítésben, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 

A szabályzatot az intézményvezető a jogszabályokban előírtak alapján módosíthatja. 

Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 
Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 

1. sz. Melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

2. sz. Melléklet: Katalógusszerkesztési szabályzat [Online] 

3. sz. Melléklet: A szolgáltatások szabályzata 

4. sz. Melléklet: A könyvtáros munkaköri leírása 

5. sz. Melléklet: A tankönyvtári szabályzat 
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1. sz. Melléklet 

 

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárának gyűjtőköri 

szabályzata  

Szépirodalom: a./válogatással:  

Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és magyar irodalom bemutatására 

1. A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, 

gyűjteményes kötetei 

2. A tananyagnak megfelelő házi- és ajánlott olvasmányok  

3. A   magyar és   külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiák, 

gyűjteményes kötetek 

 

Szépirodalom: b./ válogatással 

1. A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei 

2. Tematikus antológiák 

3. Regényes életrajzok, történelmi regények 

4. Gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélés- és verseskötetek 

5. Az iskolában tanított idegen nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő 

olvasmányos irodalom  

 

Ismeretközlő irodalom: a./ válogatással: 

1. Kis-, közép- és nagyméretű alapszintű szakirányú segédkönyvek 

2. A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet kis-, közép- és 

nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói 

3. A tantárgyak alapszintű elméleti és történeti összefoglalói 

4. Munkáltató eszközként használt alapszintű ismeretközlő irodalom 

5. Érvényben lévő tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

6. Iskolatörténet 

 

Ismeretközlő irodalom: b./ válogatással 

1. Kis-, közép- és nagyméretű középszintű szakirányú segédkönyvek 

2. A tantárgyak középszintű elméleti és történeti összefoglalói 

3. Munkáltató eszközként használt középszintű ismeretközlő irodalom 
4. Az iskolában tanított idegen nyelvek tanításához felhasználható segédletek 

5. A tananyagon túlmutató alap- és középszintű ismeretközlő irodalom 

 

Pedagógiai gyűjtemény: 

1. Pedagógiai lexikonok 

2. Neveléstörténeti összefoglalások, dokumentumgyűjtemények 

3. Pedagógiatörténet 

4. A pedagógia klasszikusai 

5. Művelődés- és oktatáspolitika 

6. Családi életre nevelés 

7. Értelmi nevelés, személyiségformálás 
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8. A speciális nevelési igényű tanulók számára kiadott könyvek 

9. Módszertani segédkönyvek 

10. Közművelődési szakkönyvek 

11. Pszichológiai irodalom 

12. Szociológiai, statisztikai, jogi, közigazgatási irodalom 

 

A könyvtáros segédkönyvtára: 

1. Bibliográfiák 

2. Könyvtárhasználat 

3. Olvasáspedagógia 

 
 

 

 
2.sz. Melléklet 

 
 

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Könyvtárának 

katalógusszerkesztési szabályzata  

 

Az iskolai könyvtár katalógusai: 

[2021. 03. 18. óta online a katalógus] 

 

A katalógusszerkesztés szabályai: 

1. Betűrendes leíró: 

- a főtétel besorolási adata 

- a cím szerinti melléktétel 

- közreműködői melléktétel 

- tárgyi melléktétel 

2. Csoportképzéses szak: 
- osztólapok az ETO-számok sorrendjében 

- a főtétel első besorolási adata szerint, betűrendben 
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3. sz. Melléklet 

 
 

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Könyvtárának szolgáltatásai és a 

könyvtárhasználat szabályai 

 
1. A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata 

2. A könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások 

3. Tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása 

4. Könyvtári rendezvények 

5. Kölcsönzés 

 

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív dolgozói használhatják. A 

beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A tanulói adatok a Krétában vannak 

vezetve, tehát az adatokban bekövetkezett változások is ott kerülnek módosításra. 

Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, 

könyvtárhasználattal egybekapcsolt csoportos foglalkozások megtartására. 

 

Az iskolai könyvtár csak helyben használható dokumentumait a pedagógusok egy-egy tanítási 

órára kikölcsönözhetik. 

 

Az iskolai könyvtár eligazítást ad a használathoz szükséges ismeretekről, segíti a pedagógusokat 

és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom kutatásában. 

 

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

Egy-egy alkalommal egy-három könyv kölcsönözhető négy hétre életkortól függően, a 

kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az elveszített vagy erősen 

megrongált, [a tanév végéig vissza nem szolgáltatott] könyvek árát a használónak meg kell 

térítenie.  

 

Az iskolai könyvtár letéti állományokat helyezhet el pedagógusoknál, akik ezt tanév elején 

veszik át és tanév végén visszajuttatják. A használó pedagógusok az átvett dokumentumokért 

anyagi felelősséggel tartoznak. A letéti állomány nem kölcsönözhető. 

 

Megjegyzés: A 4. számú melléklet (A könyvtáros munkaköri leírása) az iskola szervezeti és 

működési szabályzatában megtalálható. 
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5.sz. Melléklet 

 

 

1. Jogszabályi háttér: 

 

1.1 Az 1159/2002.(IX. 26.) kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás meghatározott 

körben történő bevezetéséről 

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

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről és módosítása: 6/2005.(III.17.) OM-rendelet 

1.3 a 11/1994.MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és ennek 

módosítása: a 16/1998.MKM-rendelete és a 30/2004. OM-rendelet 

1.4 az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről, Művelődési 

Közlöny,1998.jan. 23. 

 

2. A gyarapításra vonatkozó elvek 

 

Minden tanuló jogosult az ingyenes tankönyvekre. A tanulók tankönyveit, munkafüzeteit, 

segédkönyveit – összhangban a helyi tantervünkkel- maradéktalanul és az évente 

meghatározott normatíván belül kielégítsük. 

Mindezen törekvésünknek – vagyis egy hosszabb távon jól működő tankönyvi állomány 

kiépítésének akadálya a tananyag rendszeres módosítása és a tartóskötésű tankönyvek 

magas ára.  

 

3. A nyilvántartás formái 

 

Az ingyenes tankönyveket külön nyilvántartásba vesszük, ily módon kerülnek az iskola 

tulajdonába. A tankönyveknek csak a későbbiekben is tökéletesen használható fajtáit 

vesszük nyilvántartásba, és kérjük vissza a tanulóktól az év befejeztével. Tehát 

munkafüzetek, gyakorlófüzetek, munkáltató tankönyvek nem kerülnek a tankönyvtári 

nyilvántartásba. A több éven át használatos nyelvkönyvek ill. történelem és földrajz 

atlaszok sem. 

A szótárakat, kötelező és ajánlott olvasmányokat a mindenki számára elérhető 

hagyományos úton kölcsönözhetik ki a tanulók. 

 

 

4. A tankönyvtár kezelése, a tankönyvellátás felelősei 

 

A tankönyvellátásért mindenkor a tankönyvfelelős felel együttműködve a könyvtárossal a 

megrendeléstől az ingyenes tankönyvek nyilvántartásba vételéig.  

 

5. A tankönyvtár feltárása megegyezik a 2.1-ben rögzítettekkel. 

 

6. A kölcsönzés módja, szabályai 

7.  
Az év végén – a kollegákkal megbeszélve – az utolsó napok egyikén osztályonként ill. 

évfolyamonként a nyilvántartásban rögzítettek alapján vételezzük vissza a könyveket. 

 

8. A kártérítésre vonatkozó szabályok 

 

A tankönyv szándékos rongálása vagy elvesztése esetén anyagi kártérítéssel tartozik a szülő. 

Ennek mértéke: 4 évig van értéke egy tartós tankönyvnek. Az első év végén a könyv 
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értékének 75%-át éri, ha kártérítésre kerülne sor, a második év végén 50%, a harmadik év 

végén 25%, és a negyedik év végén nem kell kártérítést fizetni, ha addigra rongálódik meg.] 

9. A tankönyvtárból való törlés módja, rendszere 
Az év végén a könyvtáros a tankönyvfelelőssel áttekinti a beérkezett tankönyvek állapotát, 

ill. összeveti a tankönyvrendelés listájában szereplőkönyveket a meglévő állománnyal, mely 

alapján eldönti, mely tankönyveket használhatja fel valóban a következő tanévben. E 

megbeszélés alapján jegyzőkönyvben rögzíti, hogy hány darab és milyen értékű tankönyvet 

von ki a rendszerből. A nyilvántartásban rögzíti a ténylegesen felhasználható könyveket. A 

selejtezésről szóló dokumentumot meg kell őrizni.
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7. sz. melléklet 
 

 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés 

(11/1994. MKM rend. 8.§) alapján 
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8. sz. melléklet 
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9. sz. melléklet 
Komplex Alapprogram 

 

 

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött feladatokkal a tantárgyfelosztásban 

tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozások  

 

a) Komplex Alapprogram alprogrami foglalkozások 

b) Komplex Alapprogram – „Te órád” 

c) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  

d) sportkör, tömegsport foglalkozás,  

e) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,  

f) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,  

g) napközi,  

h) tanulószoba,  

i) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,  

j) pályaválasztást segítő foglalkozás,  

k) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  

l) diák önkormányzati foglalkozás,  

m) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, 

közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a 

tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,   

n) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság, valamint  

o) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem 

valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás  

 

A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen 

szövegesen és osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül 

visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében 

elvégzendő feladataikról. A komplex alapprogram keretében tartott DFHT-val támogatott 

órákon, komplex órákon, ráhangolódáson, alprogrami foglalkozásokon, „Te órádon” csak 

szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés. fejlesztő értékelés alkalmazható.  

 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből 

1-4. évfolyamon heti 5, a további évfolyamokon heti 3 órát az órarendbe iktatva 

osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben 

biztosítjuk:  

• az iskolai sportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel,   

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával,  
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• a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson 

történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek.  

• a kötelező testnevelési órákon felül szervezett Testnevelés alapú alprogrami 

foglalkozások heti 2 órában 

 

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 iskolaépület-vezetők és az 

általános igazgatóhelyettes rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A 

foglalkozásokról naplót kell vezetni.  

 

Alprogrami foglalkozások: 

Az alprogramok a délutáni, komplex, képesség- és készségfejlesztő tartalommal megtöltött 

foglalkozásaikat döntően nem egy adott tantárgy köré szervezik. Az adott alprogram, 

specialitásának figyelembevételével támaszkodik, épít a DFHT-stratégiára, annak elemeire, 

technikáira, módszereire, előtérbe helyezve a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói 

csoport fejlesztését, különös tekintettel a kooperatív és a kollaboratív technikák, módszerek 

alkalmazására. A foglalkozásokon a tanítási-tanulási stratégia nemcsak a tudásépítésben, hanem 

a személyiségfejlesztésben, tehetséggondozásban is szerepet játszik Minden tanórán kívül 

szervezett alprogram hetente legalább egyszer 45 percben minden évfolyamon megjelenik. Az 

alprogramokat az erre pedagógus továbbképzés keretében felkészített pedagógusok végzik. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az iskolaépület-vezetők és az általános igazgatóhelyettes 

rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozások az elektronikus 

naplóban kerülnek dokumentálásra. 

 

Te órád: 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez igazított, 

szintén délután szervezett foglalkozások. A diákok által szabadon választható, a tanuló 

érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, 

játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár 

kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett foglalkozások. 

 

A nevelőtestület szakmai munkaközösségei  

 

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

munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében, a szaktanszékekkel való 

kapcsolattartásban, a szakvezetői munka színvonalának emelésében. A munkaközösségek 

segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A 

munkaközösség alapfeladata a pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, 

javaslat a gyakornok mentortanárának megbízására. A munkaközösség – az igazgató 

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

próba érettségi lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.  A 

munkaközösségeken belül a kollégák segítik egymást a Komplex Alapprogram módszereinek 

alkalmazásában, óratervek, foglalkozás tervek elkészítésében, megvalósításításában, 
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óralátogatással, szakmai megbeszélésekkel.  

 

Szakmai munkaközösségek, iskolaépületek kapcsolattartása a pedagógusok munkájának 

segítésében  

 

Fő feladat  

- a működésük szakmai segítése, támogatása - a joggyakorlás biztosítása.  

 

A nevelő – oktató munka segítésének formái  

- a szakmai munkaközösségek önálló, vagy más munkaközösségekkel közösen tartott 

értekezletei,  

- nevelőtestületi értekezletek  

- belső szakmai előadások,  

- külső szakmai előadók meghívása,  

- bemutató foglalkozások, - külső szakmai munkaközösségek meghívása - külső látogatások 

szervezése – módszertani tapasztalatcserék.  
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10.sz. melléklet 
 

Távoktatás iskolánkban 
 

 

Távoktatás esetén az iskola minden pedagógusa és tanulója ugyanazt a platformot használja. 

Az adminisztráció (órai munka, házi feladat stb.) a KRÉTA felületen folyik.  

 

Távoktatás során hiányzás nem kerül könyvelésre. A tanulók az online órát csak akkor 

mulaszhatják, ha betegség vagy technikai problémák miatt nem tudnak csatlakozni, azonban 

ezt osztályfőnökénél, szaktanáránál előre jeleznie kell. 

 

Távoktatás során (kivéve rajz, technika testnevelés tantárgyak) az online órák minimuma heti 

bontásban a következő: 

 4-5 órás tantárgy esetén 2 óra 

 2-3 órás tantárgy esetén 1 óra 

 1 órás tantárgy esetén kéthetente 1 óra. 

 

Ezen tanórák ideje alatt kell a gyerekeknek az új tananyagot megtanítani. A tanórák fennmaradó 

részében gyakorló feladatokat kell kiadni, melyeket a tanulók kötelesek visszaküldeni. 

 

Az online oktatás során kiadott feladatokat óraszámtól függően, időszakosan értékelni kell.   

 

A tanulók az órához kapcsolódó feladatot aznap kapják meg, amikor az adott tantárgyból órájuk 

van. 

 

 

Alsó tagozaton az online órák megtartása idősávok alapján történik, mindig egész órakor 

kezdve. 

Felső tagozaton órarend szerint óra 30 perckor kezdődnek az órák. 

 

Eszközhiány (ill. az online oktatáshoz kapcsolódó probléma) esetén azt a legközelebbi 

munkanap 16 óráig az iskola vezetése felé jelezni kell szülőnek és pedagógusnak egyaránt. 

 

Az értékelésre vonatkozó intézkedések két héttel a távoktatás kezdete után lépnek érvénybe. 

 

A délutáni idősávra vonatkozó foglalkozások, programok összeállítása igazodik az igényekhez, 

a PP.-hez és a Komplex Alapprogramhoz. 
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11.sz. melléklet 

 
Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott 

„INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2022/2023. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL „ 

intézményünk, a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által létrehozott 

kiegészítése. 

Ezen kiegészítések visszavonásig, illetve a szükségszerű módosításig élnek. 

 

 
 

SZÜLŐKNEK: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

gyermek, tanuló látogathatja.  

- Szeptember elsején a szülőknek 2 nyilatkozatot kell kitölteni: 

 egészségügyi nyilatkozat 

 nyilatkozat külföldön tartózkodásról 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség 

szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén 

dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal 

elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok 

betartása szerint szükséges eljárni.  

-  
- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek 

tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint 

a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek 

tekinti. Ez az tartózkodási korlátozás a délutáni sport- és egyéb foglalkozásokra is 

vonatkozik. 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! 

 
- A szülők személyes megjelenésével járó első szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta 

felülete vagy a TEAMS felület. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

-  

-

 
 

 

TANULÓKNAK: 

- Miután a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken,  az általános iskola felső 

tagozatában az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 

öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 

fertőtlenítenie kell a kezét. 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét! 
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- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy 

nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell 

belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell 

végezni 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 

kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Az 

evőeszközöket, poharakat a konyhán dolgozóktól kapja meg mindenki.  

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell 

venni! 

- Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat.  

- Osztálytermed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 

zacskót vagy uzsonnás dobozt! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is 

tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

- A sorakozóknál az iskolaudvaron a távolságtartásban segítenek a felfestett jelzések. 

- Sorakozóból csak pedagógussal lehet felmenni az osztálytermekbe! 

- Be kell tartani a büfénél is a távolságtatást. Ebben segítenek a felfestett jelzések. 

- Az intézménybe való belépéskor érintés nélküli lázmérővel mindenkinek megmérjük a 

testhőmérsékletét. 

- Udvari szünetekben az udvar azon területén tartózkodhatsz, amit az osztályod számára 

kijelöltek. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

- Miután a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, iskola az intézményben 

való tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az 

órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben 

ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért 

ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az 

öltözőkben történő csoportosulás.  
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- Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: Az osztályteremben öltöznek. 

- Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek. 

-  

 
- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) 

szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  

időjárás és környező forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.  

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége a 

szeptemberi szülői értekezlet kivételével preferálja az online szülői értekezletet. A 

szeptemberi szülői értekezlet felső tagozatban megtartható online is, ezt az 

osztályfőnöknek írásban jelezni kell az iskola vezetése felé. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai 

szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő 

edények megfelelő használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze 

semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Be kell tartatni a büfénél is a távolságtatást a gyerekek között. Ebben segítenek a 

felfestett jelzések. 

- Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órákat az 

iskolai alapdokumentumokban meghatározott módon kell megtartani. Anyag 

kiküldése a Kréta és a Teams rendszeren keresztül! 

- Pedagógusoknak a megfelelő távolságtartás és higiéniás előírások betartása 

kötelező a tanárikban, amennyiben ez nem megvalósítható, a maszk használata 

kötelező. 

- A sorakozóknál az iskolaudvaron a távolságtartásban segítenek a felfestett jelzések. 

- A sorakozóhoz az iskolaudvarra le kell menni az osztályokért. 

- Az intézménybe való belépéskor érintés nélküli lázmérővel mindenkinek megméri az 

erre a feladatra kijelölt kolléga a gyerekek testhőmérsékletét. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

 

 

TAKARÍTÓKNAK: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az 

alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  
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                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

 

- Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről 

külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok 

közötti váltás! 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell 

kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata 

tilos.  
- A teakonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése! 

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális 

helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell 

fordítani arra, 

 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az 

ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, 

stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók 

egészségét ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz 

biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 
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12.sz. melléklet  

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

KRÉTA 
 

ELEKTRONIKUS NAPLÓ 

SZABÁLYZAT 

Bevezető 
A KRÉTA rendszer Elektronikus Napló modulja (továbbiakban KRÉTA) olyan integrált 

alkalmazás, amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, 

adminisztratív és oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása. 

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a - 

gyakran nagyon összetett és bonyolult - adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a 

szaktanárok, az osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon 

ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához. 

Az ellenőrző modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész 

információkkal rendelkezzenek a szülők és gondviselők gyermekük iskolai előmenetelével 

kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző program szükséges. 
 

Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi 

meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) használatát. 
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A KRÉTA felhasználói csoportjai, feladatai 

Iskolavezetés 

Az intézményvezetés a KRÉTA rendszert elsősorban az Intézményi 

Adminisztrációs Rendszer modul révén kezeli, irányítja. 
 

Titkárság 

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán 

keresztül elvégzi a KRÉTA alapadatainak adminisztrációját: 

 tanulók adatai, 

  gondviselő adatai, 

  osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport 

összerendelések) 

 

Szaktanárok 

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, 
 

    osztályzatok rögzítése, 

    haladási napló, 

    hiányzás, késés, 

    szaktanári bejegyzések rögzítése, 

    a napló adataiban történt változások nyomon követése. 

 

Osztályfőnökök 

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése: 

    haladási napló, 

    hiányzás, késés, igazolások kezelése 

    osztályzatok 

    szaktanári bejegyzések, 

    adataiban történt változások nyomon követése. 

 

Szülők 

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési 

(olvasási) jogot. Az interneten keresztül történő hozzáférés igényét az 

osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő 

nyomtatvány kitöltése után az intézményi adminisztrátor 

gondoskodik a hozzáférés elkészítéséről, valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről. 
 

Rendszerüzemeltetők 

A rendszerüzemeltetőknek a KRÉTA rendszerhez nincs közvetlen hozzáférési 

jogosultságuk, csak a technikai eszközök és az intézményi informatikai infrastruktúra 

kifogástalan működésért felelnek. 

 Oktatástechnikus feladata: a tanári notebook-ok üzemeltetése során felmerülő hibák kijavítása. 

  Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, 

felmerülő hibák kijavítása. 
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A KRÉTA rendszer működtetési feladatai a tanév során 

A tanév indításának időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak 
rögzítése a KRÉTA rendszerbe 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

Javítóvizsgák eredményei alapján az 

osztályok névsorának aktualizálása a 
KRÉTA rendszerben 

Augusztus 31. Általános 
igazgatóhelyettes, 
titkársági adminisztrátor 

A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése a 
KRÉTA rendszerben 

Szeptember 1. Általános 
igazgatóhelyettes 

A tanév rendjének rögzítése a KRÉTA 
naptárában. 

Szeptember 1. Általános 
igazgatóhelyettes 

Végleges órarend rögzítése a KRÉTA 

rendszerbe. 

Szeptember 15. Általános 
igazgatóhelyettes, 
titkársági adminisztrátor 

Végleges csoportbeosztások rögzítése a 

KRÉTA rendszerbe 

Szeptember 15. Szaktanárok javaslata 
alapján az osztályfőnökök 

adják le a titkárságnak. 

A tanév közbeni feladatok 

Elvégzendő feladat Ha táridő Felelős 

Tanulói alapadatokban bekövetkezett 
változások módosítása, kimaradás, beiratkozás 

záradékolás rögzítése a KRÉTAban. 

Bejelentést 

követő 

három 

munkanap. 

Osztályfőnök 
kezdeményezésére, általános 

igazgatóhelyettes 
jóváhagyásával, titkárság 

Tanulók csoportba sorolásának 
megváltoztatása. (kizárólag indokolt 

esetekben) 

Csoport 

csere előtt 

három 

munkanap 

Szaktanár vagy az 

osztályfőnök 

kezdeményezésére, az 

illetékes általános 

igazgatóhelyettes 
jóváhagyásával, titkárság 

A KRÉTA vezetése, adatbeviteli (haladási 
napló, osztályzat,stb) feladatai 

folyamatos Szaktanárok 

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) 

igényét az illetékes igazgatóhelyettesnek kell 

jelezni. 

Folyamatos Szaktanárok 

A házirend előírásaival összhangban az 

osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a 
hiányzások, késések igazolását. 

Folyamatos Osztályfőnökök 

napló zárása minden hónap 15-ig havi Általános igazgatóhelyettes 

Iskolavezetés napló ellenőrzése. Folyamatos Iskolavezetés 

Félévi és év végi zárás időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztálynévsorok ellenőrzése. Osztályozó 

konferencia időpontja 

előtt két héttel. 

Osztályfőnökök 
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Osztályfőnökök javasolt magatartás, szorgalom 

jegyeinek beírása. 

Osztályozó 

konferencia időpontja 

előtt két héttel. 

Osztályfőnökök 

Félévi, év végi jegyek rögzítése. Osztályozó 

konferencia időpontja 

előtt három 
munkanappal. 

Szaktanárok 

 

Csoport cserék alkalmával 
 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A munkaközösségek a saját munkatervükben 

rögzítik az évközi csoportcserék várható 

időpontját. Erről külön feljegyzést készítenek és 

leadják az illetékes igazgató helyetteseknek. 

Szept. 15. Munkaközösség 

vezetők 

Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói 

névsorát egyeztetik az osztályfőnökökkel és a 

munkaközösség vezetők leadják az illetékes 
igazgató helyetteseknek. 

Csoportcsere 

előtt egy héttel. 

Szaktanár, 

Munkaközösség 

vezetők, 

Év végi naplózárás (záradékolás) 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztályfőnökök záradékolási feladatainak 

elvégzése 
Tanévzáró 

értekezlet 

Osztályfőnökök 

A napló archiválása, irattározás 
 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A végleges osztálynapló fájlok CD-re mentése, 
irattári és a titkársági archiválása. 

Tanév vége Általános 
igazgatóhelyettes 

Rendszerüzemeltetési szabályok 

A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése 

A KRÉTA használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű 

használata, a technikai eszköz állapotának megóvása. 

A technikai rendszer működtetésének felelőse az intézmény adminisztrátora. 

A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek: 
 

A tanári munkaállomás meghibásodása esetén 

Feladata a tanárnak 
1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 
2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken) 

Feladata az intézményi rendszer üzemeltetőknek 
Tanári számítógép, notebook meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver hiba 

behatárolása), indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása. 
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Iskolai hálózat meghibásodása (WIFI vagy vezetékes kapcsolat hibája) 

 

Feladata a tanárnak: 

A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 

A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén (pl. tanáriban elhelyezett gépeken). 

 

Feladata a rendszer üzemeltetőjének: 

A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktanalunk (egyéb feladatait félretéve) 

köteles a hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni. 

Feladata a hiba behatárolása (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése). 

Az intézményi adminisztrátorral egyeztete a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele. 

Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele. 

 

Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz  

Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100 %-os biztonságal nem lehet kizárni. A havi naplózárás 

rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő 

figyelemmel felfedezhető. 

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, 

rendszeres időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne 

ismerhessék meg. 

 

A felhasználók jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben gyanú merül fel a 

jelszavak kitudódását illetően, a felhasználó köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát. 

 

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem 

azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer 

üzemeltetéséért felelős intézményi adminisztrátornak. 

A KRÉTA rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető 

minden naplóművelet 

 

Záró rendelkezések 

 

A KRÉTA rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer 

működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédeli, adatbiztonsági szabályzata 

(Informatikai biztonsági szabályzata)”. 

Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell 

alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad érvényben. 

 

 

Dunaharaszti, 2022. ………………….. 

 

 

          ………………… 

          Ficzere Noémi 

          intézményvezető 
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Függelék-munkaköri leírások 

 

Igazgató munkaköri leírása 

 
 
1. KÖVETELMÉNYEK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: 

Szakirányú főiskolai (egyetemi) végzettség, szakképzettség, közoktatási vezető szakvizsga. 

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: 

Legalább 5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat 

ELVÁRT ISMERETEK: 

A közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer. 

SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: 

A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a rendellenességek felismerése, megfelelő 

intézkedések alkalmazása, döntésképesség. 

SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, határozottság, magabiztos 

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, humorérzék, együttműködési készség. 

 

2. KÖTELESSÉGEK, FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

1.) Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását; – a jóváhagyott 

költségvetés alapján 

2.) Biztosítja a működéséhez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, a munka– és tűzvédelmi 

rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését, 

3.) Vezetői utasításként kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a hatályosságról, 

az előírások betartásáról. 

4.) Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület 

határozatait, a tankönyvrendelést. 

5.) Vezeti a nevelőtestületet, megköveteli a színvonalas és lelkiismeretes pedagógiai munkát. 

6.) Képviseli az intézményt a rendezvényeken, gondot fordít a nemzeti és intézményi ünnepélyek 

méltó lebonyolítására 

7.) Együttműködik a fenntartóval, az iskolaszékkel, a szülőkkel, érdekképviselettel, stb. 

8.) Elláttatja a gyermekvédelmi, a munka és balesetvédelmi feladatokat, megszervezi a 

gyermekek egészségügyi felülvizsgálatait. 

9.) Dönt az intézmény minden lényeges ügyében a jogszabályi keretek között. 

10.) Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetési kötelezettségét. 

11.)Ellenőrzi és értékeli – minőségbiztosítással, személyes tapasztalattal, mérésekkel az 

intézményi tevékenységet. 

12.)Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 
 
 
 

 JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a munkáltatói, a tanügyigazgatási és a pedagógiai vezető jogait, döntési 

hatáskörét. Általánosan nem helyettesíthető hatásköre: a munkáltatói, kötelezettségvállalási, 

és utalványozási jogkör. 

 MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

Közvetlen munkakapcsolatok: az igazgatóhelyettesekkel, gazdasági vezetővel, iskolatitkárral, 

gondnokkal, könyvtár vezetőjével, megbízott felelősökkel. 
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Kapcsolatot tart: a fenntartóval, iskolaszékkel, a Szülői Választmánnyal, 

diákönkormányzattal, szülőkkel, a tagintézménnyel, az érdekvédelmi szervezetekkel, 

társintézmények vezetőivel, ügyintézések illetékeseivel, az iskolai alapítvány kuratóriumával 

és támogatóival, a helyi társadalmi szervezetekkel, az iskolaorvossal. 

 

FELELŐSSÉGI KÖR 

Az intézményvezető egy személyben felelős: 
 Az intézmény szakszerű és törvényes működésért, 

 az észszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai program megvalósításáért, nevelőmunkáért, 

 az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működéséért, 

 az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, 

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 
 

3. Tematikus igazgatói feladatkörök 
A munkaköri leírás mellé az intézményvezetői tevékenységet feladatkörökre bontjuk, az 
igazgatók tudatos irányító és szervező aktivitása érdekében. Sok esetben az igazgató, – mint 

egyszemélyi felelős vezető – kinevezésekor nem kap a fenntartótól munkaköri leírást. A 

kezdő intézményvezető – különösen önálló gazdálkodású intézménynél – igen nehéz 

helyzetbe kerül. A tanév zavartalan beindítása még gyakorlott igazgatót is igénybe vesz. A 

vezetői munkát jelentősen csökkentik jogszabályokkal harmonizáló belső szabályzatok, és 

ezek kiadása és betartatása. A helyes vezetői gyakorlat során az igazgató a konkrét teendőket 

nem végzi, – nem merül el kimutatások, táblázatok, összesítések létrehozásába, hanem 

beosztott munkatársaira bízza a feladatokat. Munkaidejében ténylegesen vezeti és irányítja az 

intézményt: a beosztottak munkavégzését tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi, értékeli. 

Kormányozza az iskolát, kollégiumot, vagy más intézményt, mégpedig a jogszabályoknak 

megfelelően. Ezért a rendelkezések és a helyi igények, információk alapos ismerete 

nélkülözhetetlen az eredményes munkához. 

 

 Igazgató munkáltatói feladatköre: 
 

 Alkalmazza, kinevezi a dolgozókat, nyilvántartja személyi anyagukat, gyakorolja felettük a 

munkáltatói jogkört, engedélyezi a szabadságot. 

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

munkafegyelmét, az előírások és a határozatok végrehajtását, tények alapján minősít. 

 Megbízza a vezetőket (vezető helyettesek, tagintézmény vezető) és a különböző felelősöket 

(munkaközösség vezetők, ügyeletvezető, pályaválasztási, ifjúságvédelmi, tankönyv, 

munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, szakkörvezetők, stb.). 

 Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, az intézményi minőségfejlesztést, a 

munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. 

 Biztosítja a könyvtárban alkalmazottaknak a jogi és szakmai dokumentumok megismerését, 

intézkedik a tanév közben hatályossá váló rendeletek közzétételéről és végrehajtásáról; 

 Biztosítja az alkalmazottak, és a tanulók jogainak gyakorlását. 
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 Vezetőtársaival – a belső ellenőrzési szabályzat szerint – folyamatosan ellenőrzik a dolgozók 

munkáját. 

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

pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

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

fegyelmileg felelősségre vonja. 

 Biztosítja az egészséges munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, intézkedik a munka, tűz– 

és balesetvédelmi feladatok ellátásáról. 

 

 Igazgató tanügyigazgatási feladatköre: 
 

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

egyetértéséről, és az elfogadásról. 

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

szükséges szakvéleményeket. 

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

irányítja a pedagógiai munkát. 

 Összeállíttatja a tanév helyi rendje szerinti munkatervet, – elfogadtatja a 

nevelőtestülettel, irányítja az összehangolt munkarendet, és megismeri az érdekcsoportok 

véleményét. 

  Irányítja az értekezletek szervezését, biztosítja a tantestületi határozatok előkészítését, 

az intézményi információáramlást. 

  Támogatja a pedagógusok és a többi alkalmazott tervszerű továbbképzését, valamint 

szakmai képzést, tapasztalatcserét szervez a nevelőtestület egészének. 

  Irányítja az iskola ügyviteli munkáját, ellenőrzi az intézményi nyilvántartási rendszer 

szakszerű vezetését, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

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

a szükség szerinti iratselejtezést. 

  Ügyintézési határidőn belül válaszol a tanulókat érintő és egyéb hivatalos kérésekre, 

levelekre. 

Igazgató pedagógiai feladatköre: 
 

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

a helyi igények szerint, – biztosítva a nevelőtestület, a szülői és diákszervezetek jogait és a 

fenntartó jóváhagyását. 

 Jóváhagyja (vagy elutasítja) a munkaközösség vezetői javaslattal ellátott a tanmeneteket, 

osztályfőnöki, napközi, szakköri foglalkozási terveket. 

 Rendszeresen ellenőrzi a pedagógiai program és munkaterv megvalósítását, a tanítási és 

tanórán kívüli foglalkozások színvonalát, a felmérésekkel kísérteti a pedagógiai munka 

eredményességét. 

 Megkívánja és ellenőrzi a fokozott törődést igénylő – hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, 

továbbá tehetséges – tanulók differenciált foglalkoztatását. 

 Elősegíti a színvonalas programok létrehozását, a diákok szabadidejének kulturált eltöltését, 

megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 

 Elemzésekkel, értékeléssel összegzi a szülői környezetben végzett felméréseket, 

véleményeket. 
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 Jelentések segítségével félévkor és tanév végén tájékoztatja a nevelőtestületet a 

munkavégzésről, értékeli az eredményességet, elfogadtatja a beszámolót. 

 

 Igazgató gazdálkodási feladatköre: 
o Összeállítja, és határidőre benyújtja a fenntartónak az intézmény költségvetés tervezetét. 

o  A jóváhagyott előirányzatok alapján szervezi a munkát, figyelemmel kíséri a teljesítést, 

végrehajtja a szükséges módosításokat. 

o  Gondoskodik az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáról, évente beszámol a 

költségvetés teljesítéséről. 

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

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

megfelelően. 

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

o  Ellenőrzi a munka– és tűzvédelmi oktatás megtartását és feladatok szabályzat szerinti 

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

o javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. 

 

 Az igazgató döntési hatásköre 
 a tantárgyfelosztás elkészítése, 

 az alkalmazottak munka és munkaidő beosztása, 

 a felvételi és egyéb bizottsági tagok megbízása, 

 felelősök kijelölése, egyéb megbízások kiadása, 

 fegyelmi eljárás indítása, 

 hatáskörének átruházása, 

 a körzeten kívüli tanulók felvétele, 

 tanulók osztályokba, csoportokba való beosztása, 

 a tanulók szervezett étkeztetésben való részvétele; 

 a tanulók felmentése vagy mentesítése az iskolai foglalkozások látogatása alól, 

 a tanulmányi idő megrövidítése, esetleges hosszabbítása, 

 egyes tantárgyak követelményeinek 1 tanévben való teljesítése; 

 bizonyos szolgáltatások, szociális kedvezmények juttatása. 
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Az általános igazgatóhelyettes munkaköri leírása 

 
 

Közvetlen felettes: igazgató 

Helyettesítési előírás: helyettesítési rend szerint 

Munkavégzés helye: Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 
 

A munkakör célja: 

Az igazgató munkájának segítése az iskolavezetés szertágazó feladatainak ellátásában; egyes 

munkaterületeknek a vezetői munkamegosztásban rögzített teljes hatáskörrel való irányítása, 

az igazgató távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése. 

 
Alapvető felelősségek, feladatok 

 
 

Az igazgatóhelyettes az igazgató közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az 

iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a 

végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolaiélet és 

demokratikus légkör kialakításához. 

 
A nevelő-oktatómunka irányításában 

 
 

- Részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében. 

- Irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját a vezetői 

munkamegosztásban megjelölt területeken. 

- A vezetői munkamegosztásban megjelölt területen fokozott  figyelemmel  kíséri  a nevelők 

munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő-oktató munkát, 

alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát. Tapasztalatairól a 

munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan tájékoztatja az igazgatót. 

- Tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan 

elemez, szakterületéhez tartozó témában belső továbbképzést szervez. 

- Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai 

ismeretek elsajátítására. 

- Felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért. 
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- Megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, 

szükség esetén pedagógiai vagy munkáltatói intézkedést kezdeményez. 

- Felelős a helyettesítések megszervezéséért. 

- Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok (az 

iskolához tartozó tagintézményben is). 

 
- Közvetlenül irányítja és felügyeli a következő felelősök és dolgozók munkáját: 

- pedagógiai asszisztens 

- könyvtáros 

- Részt vesz a nevelők minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás vagy 

elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény igazgatójával. 

- Elkészíti és nyilvántartja az iskola Beiskolázási Tervét (figyelembe véve az iskola 

Pedagógiai követelményeit) 

 
Személyzeti-munkáltatói feladatok 

 
 

- Részt vesz a munkaerő gazdálkodási terv elkészítésében (saját munkaterületén önállóan 

tervez). 

- A hatáskörébe tartozó munkaterületeken elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, szervezi 

és ellenőrzi munkájukat 

- Nyilvántartja a nevelők és dolgozók munkából való távolmaradását. 

- Intézi a nevelők szülési szabadsággal, GYED-del, GYES-sel kapcsolatos ügyeit. 

- Elkészíti a dolgozók éves szabadságolási tervét 

 
 

Hivatali-adminisztratív feladatok 

- Elkészíti vagy elkészítteti az iskolai órarendet. 

- feljegyzést készít az iskola működését szabályozó fontosabb rendeletek lelőhelyéről. 

- Gondoskodik a túlóra kimutatás, változásjelentés elkészítése és beterjesztéséről a KLlK- 

hez 

 
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

- Javaslatot tesz jutalmazásra. 

- A nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök 

rendelésére. 
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- Ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz ellátást. 

- Az ingóvagyon kezelésével kapcsolatos feladatok ellenőrzése (szakleltárak, 

készletnyilvántartások, anyagszámadások felfektetése, vezetése, a változás bejegyzése, a 

selejtezések előkészítése). 

- Intézkedik a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartásához szükséges 

eszközök beszerzéséről. 

 

 

Szervezeti kapcsolatok 

Iskolán belül: 

Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és a 

feladatokról. 

Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó dolgozókkal. 

Iskolán kívül: 

- A szülőkkel való kapcsolatában: 

- rendszeresen látogatja a szülők értekezleteket, 

- egyéni fogadóórát tart. 

- Jelen van az ÁNTSZ; a Tűzoltóság ellenőrzésein, az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján 

megteszi a szükséges intézkedéseket, megszervezi az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatását 

- Az igazgató felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és 

érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási, 

javaslattételi, döntése, aláírási jogkörrel). 

 
Hatáskörök 

Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre: 

- tanulói munkaviszony igazolása, 

- az iskola címére érkező küldemények átvétele; a nem névre szólók felbontása, 

- anyagi felelősség az általa kezelt értékekért, 

- joga a házipénztár, az irattár és az értékek őrzésére szolgáló lemezszekrény kezelésére, 

- a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája 

során tudomására jutott adatokat a KNT szabályai szerint megőrzi. 

 
Kiegészítő információk 
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Az intézményben való tartózkodás csak a tanítási órák, iskolai értekezletek, rendezvények 

idején, ill. a munkabeosztása szerinti ügyeleti időben kötelező. 

A teljesítményértékelés módszere 

 
 

- a statisztikai adatok elemzése, 

- A hivatalos szervek visszajelzései az adminisztráció pontosságáról. 
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Pedagógiai intézményvezető - helyettes munkaköri leírása 

 
A pedagógiai vezető helyettesek munkaköri leírásuk alapján önállóan, illetve az igazgató 

közvetlen irányításával dolgoznak. A vezetői megbízást az intézményvezető adja – a 

nevelőtestület véleményével, – mely visszavonásig érvényes. Az igazgató távollétében teljes 

felelősséggel gyakorolják a vezetői feladatokat. 

 
BEOSZTÁS: VEZETŐ HELYETTES 

 
CÉL: Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja a beosztottjai 

munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az 

alkalmazottak értékelésében. 

 
KÖZVETLEN FELETTES: igazgató 

HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS: SZMSZ alapján 

 
 

D.) MUNKAVÉGZÉS : Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
(címe: 2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.) 

 
A.) KÖVETELMÉNYEK 

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS: Főiskolai (vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség. 

GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: 

5 év pedagógus munkakörű szakmai gyakorlat 

 
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi szabályok, a belső 

szabályzatok ismerete. 

 
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Szervező és irányítási képesség, a működési szabálytalanságok felismerése, 

érzékenység a beosztottak egyenletes terhelésére. 

 
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Közszolgálati elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó 

képesség, empátia, humorérzék. 

 
 

 
B.) KÖTELESSÉGEK FELADATKÖR RÉSZLETESEN: 

 
1.) Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről és betartatja az 

előírásokat. 

2.) Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, a munkaterv 

elkészítésében. 

3.) A tantárgyfelosztás alapján elkészítteti az intézményi órarendet, ellenőrzi az igazgatói 

szempontok megvalósítását. 
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4.) Közreműködik a munkaterv elkészítésében, a pedagógusok továbbképzési programjának 

tervezésében 

5.) Szervezi és vezeti szervezeti egységében az oktató–nevelő, a technikai, az adminisztrációs és 

más irányú munkavégzést. 

6.) Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai 

tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek, a hozzá beosztott 

felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását. 

7.) Irányítja a beiskolázási feladatok ellátását, gondoskodik az első évfolyamosok beírásáról, 

nyilvántartásáról. Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok közösséggé formálását, 

tanulmányi munkájukat. 

8.) Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, a 

jegyzőkönyvek pontos vezetését. 

9.) Felügyeli az intézményi rendezvények szervezését, az ünnepélyeket, a belső 

továbbképzéseket, szakmai tapasztalatcseréket. 

10.)Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi 

nyilvántartásokat. 

11.)Ellenőrzi a munkafegyelmet, a minőségbiztosítást, a helyettesítéseket, az anyagfelhasználás 

takarékosságát; a vagyonvédelmet, óralátogatásokat és felméréseket végez. 

12.)Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken, gondoskodik emlékeztető feljegyzések 

készítéséről. Intézkedik a problémák megoldási módjáról. 

13.)Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egysége működéséről: a kitűnő eredményekről és a 

hiányosságokról egyaránt. 

14.)Rendszeres referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az 

érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak. 

15.)Magatartásával javítja a diákok iskolai életét, a kiegyensúlyozott légkör kialakítását, segíti a 

diáktanács, a diákönkormányzatot tevékenységét. 

16.)Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására. 

17.)Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az 

elismerés kezdeményezésével közli az igazgatóval. 

18.)Határidőre elkészíti az intézményi statisztikát. 

19.)Ellenőrzi az iskolaépület, a tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, 

szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. 

20.)Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények meglétét. 

21.)Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató ellátja. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes intézményi működésre, az 

általa vezetett szervezeti egységre. 

 
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

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

szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás alapján az igazgatót 

képviselve. 

 
 

C.) FELELŐSSÉGI KÖR Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. 

Munkaköri tevékenységében személyes felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. 

Felelős: 
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 Szervezeti egységében a pedagógiai program megvalósításáért, a pedagógusok és a többi 

alkalmazott munkavégzéséért, 

 A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért,  A 

rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, színvonaláért, a 

zökkenőmentes lebonyolításért. 

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

 Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért, 

 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

Felelősségre vonható: 
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért, 

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

jogainak megsértéséért, 

 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 
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A tanító munkaköri leírása 

A munkakör célja: 

Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk 

és feladattartásuk kialakítása, alapkészségek fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő 

szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók – 

életkornak megfelelő – fejlesztő foglalkoztatása a NAT, a kerettanterv követelményeinek és 

az iskola pedagógiai programjának szellemében. 

Munkáját az általános és a pedagógiai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt végzi. 

Alapvető felelősségek és feladatok: 

- A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és 

kötelességeit a Köznevelési. tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a KNT. törvény 

végrehajtási rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai. 

- Osztálytanítóként osztályában lehetőleg minél több tantárgyat ő tanít. 

- Törvényben meghatározottak szerint maga választhatja meg a felhasználni kívánt 

taneszközöket és módszereket. Választásánál azonban tekintettel kell lennie arra, hogy 

munkájával a tantestületi által kialakított pedagógiai koncepciót szolgálja. Ennek érdekében 

konzultál a szakmai munkaközösség vezetőjével. is. 

- A felelős taneszköz és módszerválasztás feltétele, hogy a tanító megismerje a rendelkezésre 

álló tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új 

szakmai törekvésekről. 

- Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a rendelkezésre álló 

idő optimális kihasználására. 

- Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szükség esetén időben 

szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy minden tanuló 

képességeinek megfelelő intézményben folytathassa tanulmányait. Gondot fordít a 

tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, amit a tanórai differenciáláson kívül 

szakkörökbe való javaslat, tanulmányi versenyekre való felkészítés formájában is megtehet. 

- Gondoskodik arról, hogy minden tanuló – ha különböző ütemben is – megszerezze a NAT 

és a kerettanterv követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek 

megfelelő ismereteket. 
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- A gyerekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja. Maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről. 

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját úgy, hogy az értékelés 

az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen. Az értékelésben törekszik 

az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására. A kötelező írásbeli feladatokat 

ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai 

feladatokat a következő órára kijavítja. 

- Tanításában kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. 

- A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. 

Feladata a gyerekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos, tudatos 

megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, családlátogatások és 

különböző vizsgálatok segítségével érhet el. 

- Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük 

az iskola házirendjét- 

- Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek. 

- A tanítónak meghatározó szerepe van a gyerekek tanuláshoz való viszonyának 

kialakításában; feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítésekben rejlő 

örömforrások felfedeztetése; a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 

- Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges 

körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak, megfelelő időt töltsenek szabad 

levegőn való mozgással is. 

- Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez (a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően, legalább havi 1 alkalommal). 

- A tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozáson különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségének, önállóságának és öntevékenységének kialakítására. A közös 

iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi viselkedés 

szabályait. 

- Tiszteli a gyermek emberi méltóságát; a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól 

is. 

- Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek 

segítéséről; ha szükségesnek látja, hatósági intézkedést is kezdeményez gyermekjóléti, 

gyámügyi intézkedés). 
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- Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát: 

Vezeti a tanulók törzslapját, nyilvántartót; az osztályára vonatkozóan adatokat szolgáltat a 

statisztika elkészítéséhez. Napi szinten vezeti a Kréta e-naplót. 

- Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, illetve az egyes 

gyerekeket érintő – kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók előmeneteléről szóló 

minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a Kréta e-naplóba. A munkatervben 

meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. Tájékoztatja a szülőket az 

iskolában használatos taneszközökről; részt vesz a tankönyvek kiosztásában; meghatározza 

a szükséges füzetek és írószerek körét. 

- Szervező munkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük 

együttműködve kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. Az arra alkalmas 

és vállalkozó szülőket bevonja a tanulmányi munka és a szabadidős foglalkozások, 

kirándulások, táborozások megszervezésébe. 

- A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelési rendszerről. 

- Mint osztályfőnök, kapcsolatot tart az SZMK képviselőjével. 

- A tanító, mint a nevelőtestület tagja, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek 

meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való 

részvétel. 

- Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével – a gyerekek 

életkorától függően műsorok betanításával – járul hozzá. 

- Kötelessége az iskolai munkatervben rá osztott feladatok végrehajtása, ügyeletesi teendők 

ellátása. 

- Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni. 

Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a munkáltatóját, és a tanítási 

anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. 

- Kapcsolatot tart az óvodával, a felső tagozaton tanító nevelőkkel, osztálya napközis 

nevelőjével 

- Szakmai munkaközösségében aktívan részt vesz a szervezett önképzésben, az iskola által 

biztosított továbbképzési lehetőségeket kihasználja (könyvtárhasználat, tanfolyamok). 

Újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében. 
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- Munkaközösségével együtt alkotó munkát vállal az iskola pedagógiai programjának 

kialakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi és ezek 

szolgálatában szervezi. 

- Az általa használtterem felszereltségéért technikai eszközök épségéért felelős 

A teljesítményértékelés módja: 

- Munkájáért eredményfelelősséget vállal: felelős a rá bízott gyerekek tanulmányi 

fejlődéséért, amit iskolai belső és külső értékelések minősítenek. 

 
Munkájáról az iskolavezetés által adott szempontok alapján évente (félévente) írásos 

beszámolót készít. Az iskolavezetés előre meghatározott rendben látogatja tanítási óráit. 
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A szaktanár munkaköri leírása 

 
 

A munkakör célja: 

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott 

rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. 

Munkáját az igazgatóhelyettesek és a tagozatvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

 
Alapvető felelősségek és feladatok: 

 
 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában a 

Köznevelési törvény valamint az iskola SZMSZ, a pedagógiai programja és munkatervek 

tartalmazzák. 

 
 

Nevelő-oktatómunkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek 

és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában 

rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai 

koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet. 

 
 

- Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a 

képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít. 

- Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat 

szakszerűen és pontosan megtartja. 

- Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális 

szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, 

hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

- Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül 

kijavítja és kijavíttatja. A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli, ennek 

segítségével tanártársaival együtt biztosítja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon 

kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjanak. 

- A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja. 
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- A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és velük 

együtt értékeli. 

- Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó gyerekek 

számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet. 

- A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához (helyi szakkör, 

tanulmányi versenyre felkészítés, központi tehetséggondozó szakkör). 

- Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. 

Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a 

szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal a szemléltető eszköz-állomány fejlesztésében. 

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

- Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámába beszámíthatók a következő feladatok: 

(pl.) szakköri foglalkozások, énekkar, sportkör, tehetséggondozás, felzárkóztató 

foglalkozás, napközis foglalkozás, nem főfoglalkozású könyvtárosi tevékenység. 

- Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazott feladatokat 

(osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat vezetője) és felelősi 

tevékenységeket (pl. pályaválasztási felelős, ifjúsággondozó, tankönyvfelelős, szabadidő 

szervező, stb.) 

- A SZMSZ-ban meghatározott módon történő megbízással az éves munkatervben rögzített 

időpontban óraközi ügyeletet vállal; beosztható a napközis étkeztetés felügyeletére, szükség 

szerint – az iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. 

- Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztratív munkát: pontosan vezeti az 

elektronikus osztálynaplót, melybe a tanulók érdemjegyeit beírja, megírja a javító- és az 

osztályozó vizsga jegyzőkönyveit. 

- A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon. A szülőkkel való 

találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, 

megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat. 

- A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, 

megbeszéléseken; joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

- Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 
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- A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya 

körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések 

körében való tájékozódás. 

- Megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás) 

- Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés 

szakszerűségéhez. 

- Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt 

vesz a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösség vezető felkérésére továbbképzési 

célú előadást tart. 

- Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való 

fejlesztése; a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. 

Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében 

együttműködik az osztályfőnökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal. 

A teljesítményértékelés módszere: 

- az iskolavezetés óralátogatásai, 

- a tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei; vizsga- és 

versenyeredményei, 

- évenként írásbeli vagy szóbeli beszámoló a munkaközösség vezető, illetve az 

iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 
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Az osztályfőnök munkaköri leírása 
 

 

A munkakör célja: 

 
Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása; a nevelési tényezők 

összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében. 

Az osztály közösségi életének szervezése. 

Munkáját az általános igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkacsoport vezető közvetlen 

irányítása alatt végzi. 

Legfontosabb felelősségek és feladatok: 

 
- Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg egy osztály vezetésének feladatával. A megbízatás 

alsó tagozatban a 4. osztály, felső tagozatban a 8. osztály végéig tart. Munkáját a NAT, a 

kerettanterv, az iskola pedagógiai programja és az éves munkaterv alapján végzi. Az 

osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportoknak. Feladata a tanulók 

személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése; közösségi 

tevékenységük irányítása; önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük 

fejlesztése. 

- Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák 

tématerve, és az órákra lebontott tanmenet. 

- Személyiség- és közösségfejlesztő munkája, az iskola pedagógiai programjában preferált 

alapértékek osztályban való elfogadtatása érdekében: 

 

- Törekszik tanulói személyiségének, család és szociális körülményeinek alapos 

megismerésére, a szülők iskolával szembeni elvárásainak, a gyerekekkel kapcsolatos 

ambícióinak megismerésére. 

- Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó értékrendet. 

- Együttműködik az osztályában tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

- Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait, tapasztalatait, 

észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

- Szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az 

érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

-  Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a 

nevelőtestületi értekezleteken ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi 

szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályban tanító pedagógusokkal 

megvitatja az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 

-  Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a 

tanulásban. Szervezi és havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, magatartását és szorgalmát. 

- Segíti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. 

- Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 
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-  Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát, gondoskodik arról, hogy az osztály 

közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus 

közéleti szereplésre való felkészülésre. 

-  A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Ezeket használja fel 

az osztályban adódó szervezési és pedagógiai problémák megoldására. Az osztályfőnöki 

órák témáit a tagozat által meghatározott formában, tanmenetben rögzíti. 

 

-Az osztályfőnöki órákon folyó irányított beszélgetések szolgálják az iskola pedagógiai 

programját, de mindenképpen tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására való 

törekvést. Minden iskolai programban helye van a rendre, tisztaságra, udvarias, kulturált 

viselkedésre, fegyelmezett munkára és tanulásra, a munka és a dolgozó ember tiszteletére, 

az önművelés igényére, testi-lelki egészség megőrzésére, környezetvédelemre, 

demokratizmusra, önismeretre, harmonikus, társas kapcsolatokra való nevelésnek. 

-Az egyes alapkérdésekkel foglalkozás mértékét, a ráfordított időt és az osztályfőnöki 

tematikába kerülő egyéb kérdéseket az iskola pedagógiai programja, a tanulók fejlettségi 

szintje és érdeklődése alapján választja ki. 

-A tanmenetben tervezett témák feldolgozására alaposan felkészül, ugyanakkor a tanulók 

érdeklődésének, aktivitásának figyelembevételével rugalmasan kezeli azokat: egyesekre a 

tervezettnél több vagy kevesebb időt fordíthat. 

- Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi osztálya 
szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így megismertesse tanítványaival a kulturált 
szórakozás és művelődés változatos formáit, kifejlessze bennük a szabadidő tartalmas 
kialakításának igényét. 

- Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti 
tevékenység iránti érdeklődést; az osztály életének demokratikus szervezésével kifejleszti 
bennük az ehhez szükséges képességeket. 

- A gyerekek minden iskolai tevékenységet (beleértve a tanórán kívüli és szabadidős 
foglalkozásokat is) értékeli; bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét. 

- Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás megismertetésére. A 
gyerekek életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti gyakorlatokkal 
készíti fel a tanulóit a pályaválasztásra. 

- Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének, 
tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

- Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 
szülőkkel. 

- Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet, fogadóórát tart a munkatervben 
meghatározott időpontban. 

- Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük a 
gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, illetve az egyes tanulók fejlesztésére 
vonatkozóan. 

- Gondoskodik osztályában a szülői munkaközösség/szülők tanácsának megválasztásáról. 

- Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét a tanulás segítésében, a 
pályaválasztási, iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások szervezésében, 
az esetleges iskolai alapítvány támogatásában. 

- Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyerekek magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás 
formáit. 

- Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű, 
naprakész vezetéséért, a törzslapok, nyilvántartó pontos felfektetéséért, 
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- Regisztráltatja és összesíti a tanulók hiányzásait. Az érvényes jogszabályok szerint elküldi 

a felszólításokat és feljelentéseket. Adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika 
elkészítéséhez. 

- Feladata a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű és a BTM-s gyermekek nyilvántartása, 
fejlődésük figyelemmel kísérése. Szükség esetén kapcsolatot tart a GYEJO-val és a 
Gyámhatósággal. A veszélyeztetett gyerekekről nyilvántartást vezet, melyet évente frissít. 

- Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket, továbbtanulási 
lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

- Aktívan részt vesz a tagozat munkájában, a szakirodalom tanulmányozását, bemutató 
foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és elemzését vállalja. 

 

 
Az osztályfőnököt megilleti a jog, hogy osztályában ő tanítsa szaktárgyait. 

 
A teljesítményértékelés módszere: 

 
- Az osztályfőnök erkölcsi és jogi felelősséget vállal a rábízott tanulók személyi 

biztonságáért, kulturált viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért. 

- Munkájáról félévenként írásban beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok 

alapján. 

- A Munka Törvénykönyve, a KNT. és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel 

tartozik az iskola felszerelési tárgyainak épségéért, a rábízott tárgyak szabályok kezeléséért. 
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A napközis nevelő munkaköri leírása 

 

 

A munkakör célja: 

 
 

A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, 

hasznos, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése. 

Munkáját az általános ig.h. közvetlen irányításával végzi. 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

- Nevelőmunkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot fordít 

a tanulók változatos foglalkoztatására. 

- Csoportja számára foglalkozási tervet készít; foglalkozásait a napközis munkaközösség 

által készített munkaterv szerint szervezi. 

- Legfontosabb feladta a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása; az önálló tanulás 

feltételeinek megteremtése, a tanulás módszereinek megtanítása és a szükség szerinti 

segítségnyújtás. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozásokon 

elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi feladataikat elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden 

esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőri 

 A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. 

 A rászorulókat a megadott időkeretek között segíti; vagy segítésüket tanulócsoportok 

szervezésével biztosítja. 

 Együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel. 

 A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való 

kitöltése: 

Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint csoportja számára legalább heti 1 

alkalommal kultúr-, sport-, játék-, és technikai foglalkozásokat szervez. 

Gondos tervezéssel biztosítja, hogy ezek színvonalasak legyenek. 

 Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált 

étkeztetés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók 

fegyelmezett viselkedéséről. 
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 Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, 

kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja 

tevékenységüket. 

 Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével – munkaideje alatt – 

biztosítja az ebédlő, a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar 

rendjét 

 Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltetőeszközök 

gondos tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 

 Aktívan részt vesz a napközis munkaközösség munkájában; állandó önképzéssel 

fejleszti tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai 

újdonságokról a munkaközösségben beszámol. 

 Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, 

iskolai rendezvényeken, ünnepségeken 

 Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, 

fogadóórákon; együttműködik az osztályfőnökkel. 

 A napközis munka eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a 

szülőket. 

 
Munkakörülmények 

 
 

Munkaideje délutánra esik; a tanórák befejezésétől átlagban 17-ig. 

A teljesítményértékelés módszere 

Félévente az iskolavezetéstől kapott szempontok alapján írásban beszámol a gyerekek 

tanulmányi eredményének, magatartásának alakulásáról; a szabadidős tevékenységek 

sikerességéről. 
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Az napközis nevelők munkaközösség-vezető munkaköri leírása 

 
 

A munkakör célja: 

 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktatómunka szakmai színvonalának javítása. 

Az iskolavezetés munkájának segítése a tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és 

értékelésében. Az iskolai belső továbbképzések szervezése. 

Az igazgató nevezi ki a munkaközösség választása alapján. Munkáját a pedagógiai ig.h. 

közvetlen irányítása alapján végzi. 

 
Alapvető felelősségek, feladatok: 

- Ismeri a közoktatás fejlesztési programját, a Köznevelési. törvényt, az alapfokú nevelés- 

oktatásra vonatkozó jogszabályokat. 

-  részt vesznek az iskola pedagógiai programjának, - a munkaközösséggel együtt – a helyi 

tantervnek a kidolgozásában. 

- Minden tanév végén értékeli a közösség egész évi munkáját, elkészíti a következő tanév 

munkatervét, ami alapul szolgál az iskolai munkaterv elkészítéséhez. 

- Alkotó módon közreműködnek az iskolai működési szabályzat létrehozásában, 

módosításában. 

- Javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

- Önképzésük példamutató, segítik munkaközösségük tagjainak a továbbképzést is, ebben 

igénylik a szaktanácsadók segítségét. 

- Részt vesznek szakmai pályázatokon, ösztönzik és segítik ebben kollégáikat is. 

- Fokozott figyelemmel segítik a munkaközösségükben dolgozó pályakezdő nevelők 

munkáját. 

- Ellenőrzik és értékelik a napközis nevelők munkáját, munkafegyelmét, intézkedéseket 

kezdeményeznek az igazgatónál. Javaslatot tesznek a jutalmazásra és kitüntetésre. 

- Rendszeresen – legalább félévenként egy alkalommal – órát látogatnak a munkaközösség 

tagjainál, tapasztalataikat megbeszélik. 

- Szoros kapcsolatot tart fenn az osztályfőnökkel és a diákönkormányzat vezetőjével. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók igényeit és felvételét a napközibe és a tanulószobába, 

különösen az év elején, de egész évben folyamatosan. 
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- Tanév elején (a létszám ismeretében) javaslatot tesz az igazgatónak a csoportok 

összetételére és vezetőjére. 

- Rendszeresen ellenőrzi a kulturált és az egészségügyi követelményeknek megfelelő 

étkezést, észrevételeit közli az élelmezésvezetővel. 

- Gondoskodik a „Napközis üzenő füzet” rendszeres használatáról, a szülők kellő időben 

történő informálásáról. 

- Elkészíti a csoportok ebédeltetési rendjét. 

- Munkájához az iskolavezetés a fenntartó jóváhagyásával heti kettő óra kedvezményt 

biztosíthat, s az órarendet úgy alakítja, hogy a munkaközössége tagjainál lehetőleg 

óralátogatást végezhessen. 

 
A teljesítményértékelés módszere: 

- Évente összefoglaló elemzést készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület 

számára, az igazgató igénye szerint adatokat szolgáltat a munkaterület helyzetéről. 

- Munkájáról félévenként írásban beszámol az iskolavezetőség által kiadott szempontok 

alapján. 

- A Munka Törvénykönyve, a KNT. és végrehajtási rendelete szerint anyagi felelősséggel 

tartozik az iskola felszerelési tárgyainak épségéért, a rábízott tárgyak szabályok kezeléséért. 
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Könyvtáros tanár (iskolai könyvtáros) munkaköri leírása 

 
 

A munkakör célja 

 

Az iskolai könyvtár szakszerű és pontos működtetése, az intézményben folyó nevelő-oktató 

munka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő könyvtári szolgáltatás nyújtásával. Az 

igazgató nevezi ki. A nevelési igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozik. 

 

Legfontosabb feladatok: 

- Az állomány gondozása 
- Az állomány gyarapítása, a beszerzett művek állományba vétele 

- Az állomány selejtezése, védelme 

- Az állomány feltárása, katalógusok építése 

- A könyvtár bemutatása, megismertetése 

- A könyv- és könyvtárhasználat biztosítása a nevelőknek és tanulóknak, egyéni foglalkozás 

a tanulókkal 

- Könyvtári foglalkozások, óralátogatások megszervezése 

- A pedagógiai programnak megfelelően könyvtári órák tartása 

- Különböző könyvtári szolgáltatások nyújtása (tematikus kiállítás, bibliográfia készítése) 

- Ajánló jegyzékek készítése a nevelők kérésére, önképzésük segítése, a nevelők folyamatos 

tájékoztatása a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról és cikkekről 

- Az iskolai könyvtár, a tanári segédanyagok és egyéb rendelések nyilvántartása, folyóirat 

rendelés 

- Belső továbbképzések előkészítése a szakirodalom ajánlásával 

- A szakfolyóiratokból szerzett információk továbbadása 

- Kölcsönzés 

- Könyvtári statisztika vezetése 

- Jól használható kézikönyvtár összeállítása 

- A letéti állomány kezelése, fejlesztése 

- Aktív részvétel a magyar nyelv hetének rendezvényein 

- Helyi pályázatok szorgalmazása 

- Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedő szervezése 

- Az éves költségvetés függvényében könyvtári munkatervet és beszerzési tervet készít 

 

Kiegészítő információk: 

- Kötelező nyitva tartás: évente az órarend függvényében határozzuk meg 
- Esetenként kitekintés más könyvtárakba, könyvesboltokba: hetente délelőtt 4 óra 

- A könyvtár zárható külön helyiség, így a könyvtáros felel a könyvtár egész állományáért, 

a könyvtárban elhelyezett berendezése tárgyakért. 

 

A teljesítményértékelés módszere: 

- Évente beszámoló, statisztika 
- Iskolavezetői ellenőrzés. 
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A testnevelő tanár munkaköri leírása 

 
 

A munkakör célja: 

Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott 

rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. 

Munkáját az igazgatóhelyettesek és a tagozatvezető közvetlen irányítása alatt végzi. 

 
Alapvető felelősségek és feladatok: 

 
 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és 

személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelességeit általában a 

Közn. törvény valamint az iskola SZMSZ, a pedagógiai programja és munkatervek 

tartalmazzák. 

 
 

Nevelő-oktatómunkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek 

és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában 

rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai 

koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet. 

 
 

- Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a 

képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít. 

- Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat 

szakszerűen és pontosan megtartja. 

- Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket 

optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

- Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, 

- A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 

lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához (versenyre 

felkészítés). 

- Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. 

Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a 

szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal a szemléltető eszköz-állomány fejlesztésében. 
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- Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – 

szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal. 

- Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámába beszámíthatók a következő feladatok: 

(pl.) szakköri foglalkozások, sportkör, tehetséggondozás, 

- Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazott feladatokat 

(osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője, diákönkormányzat vezetője) és felelősi 

tevékenységeket (pl. pályaválasztási felelős, ifjúsággondozó, tankönyvfelelős, szabadidő 

szervező, stb.) 

- A SZMSZ-ban meghatározott módon történő megbízással az éves munkatervben rögzített 

időpontban óraközi ügyeletet vállal; beosztható a napközis étkeztetés felügyeletére, szükség 

szerint – az iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. 

- Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztratív munkát: pontosan vezeti az 

elektronikus osztálynaplót, melybe a tanulók érdemjegyeit beírja, megírja a javító- és az 

osztályozó vizsga jegyzőkönyveit. 

- A pedagógus részt vesz az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon. A szülőkkel való 

találkozási alkalmakkor tájékoztat a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, 

megbeszéli velük a gyerekek fejlődésében felmerülő problémákat. 

- A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni a testületi értekezleteken, 

megbeszéléseken; joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. 

- Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. 

- A szaktanár kötelessége szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya 

körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések 

körében való tájékozódás. 

- Megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás) 

- Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés 

szakszerűségéhez. 

- Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt 

vesz a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösség vezető felkérésére továbbképzési 

célú előadást tart. 

- Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók 

személyiségének a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való 
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fejlesztése; a pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. 

Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében 

együttműködik az osztályfőnökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal. 

-  az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban – az 

országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett  eszközök 

alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével 

ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) 

mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók 

egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi 

állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

-  A lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – a mérésben 

érintett tanulónként – rögzíti és feltölti az informatikai rendszerbe. 

- A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az 

iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai 

tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további 

fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges 

intézkedéseket. 

-  A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program 

részét képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. 

-  A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai 

fittségi mérésének adatait rögzítő, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti 

informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. 

A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a 

NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan 

kiértékeli. 

- A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának 

alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő 

eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a 

NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

- A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az 

általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.” 
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A teljesítményértékelés módszere: 

- az iskolavezetés óralátogatásai, 

- a tanulók tudásának felmérését szolgáló vizsgálatok eredményei; vizsga- és 

versenyeredményei, 

- évenként írásbeli vagy szóbeli beszámoló a munkaközösség vezető, illetve az 

iskolavezetés által megadott szempontok alapján. 
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A diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírása 

 

 

 
A munkakör célja 

 
 

Az iskolai diákönkormányzat működtetése, a demokratikus iskolai közélet szervezeti 

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

a gyermekközösségek igényeinek összehangolása. 

Munkáját a nevelési ig.h. közvetlen irányításával végzi. 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

- Szervezi, irányítja a diákönkormányzati választásokat. 

- Javaslatot tesz a nevelőtestületnek a diákönkormányzat hatáskörének meghatározására, 

ennek a helyi hagyományokat és munkarendet is tartalmazó leírására. 

- Elkészíti a diákönkormányzati vezetők és képviselők megbízólevelének tervezetét, ezt 

elfogadtatja a nevelőtestülettel és a diákok közösségével. 

- A diákönkormányzat a nevelőtestülettől kapott hatáskörén belül önállóan működik. A segítő 

tanár mindig részt vesz a diáktanács ülésein, de csak a tanulók által igényelt módon vesz 

részt a munkában. 

- Összehívja és a diáktanács elnökének megválasztásáig levezeti a diáktanács alakuló üléseit, 

ismerteti a tagokkal a diákönkormányzat törvényes jogait és iskolai hatáskörét. 

- A diáktanács igénye és saját szakmai tapasztalata alapján szakmai segítséget nyújt a közös 

programok megtervezéséhez, szervezéséhez, részt vesz az értékelésben. 

- Biztosítja a diákönkormányzat hatáskörébe utalt döntések alapos előkészítését, elősegíti az 

iskolában a képviseleti és a közvetlen demokrácia érvényesülését. 

- Részt vesz a fórumok, iskolagyűlések szervezésében. 

- Gondoskodik a diákönkormányzat munkatervében szereplő programok eredményes 

megszervezéséről. Személyesen, vagy kollégák, szülők bevonásával biztosítja a felnőtt 

felügyeletet a diákönkormányzat rendezvényeit, felelős ezeken az iskolai házirend 

betartásáért. 

- Képviseli a diákönkormányzatot a nevelőtestület, iskolaszék, fenntartó előtt (ahol ezt a 

diák-vezető nem teheti meg). 
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A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása 

 

 

A munkakör célja 

 
 

Az igazgató ill. igazgatóhelyettesek megbízása alapján a tanító és napközis csoportvezető 

mellett, vele együtt a rábízott gyermekcsoport felügyelete; az egészséges életmódnak megfelelő 

szokásrendszer kialakítása; a szabadidő szervezése. A nevelő-oktatómunkában használatos 

eszközök készítése; felszerelések előkészítése; a tanító munkájának technikai segítése. 

 
Alapvető felelősségek, feladatok 

 
 

- Fő feladata az első osztályos napközis tanulók felügyelete, kísérése, gondozása, 

szabadidős foglalkoztatása. 

- Szervezi, felügyeli a tanulócsoport tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. Naponta 

rendszeresen elkíséri őket ebédelni az iskola másik épületébe. 

- Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások 

kialakítására. 

- A délelőtti óraközi szünetekben játékos foglalkozások kezdeményezésével tízpercek 

változatos és kulturáltabb eltöltését segíti. 

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

tanulás eredményességét, vagy gyakorló feladatlapokat készít, vagy másol (fénymásol); a 

következő foglalkozáshoz szükséges eszközöket készíti elő. 

- Az ebédeltetéstől a tanulási idő kezdetéig gondoskodik a rábízott tanulók szervezett 

foglalkoztatásáról: levegőztetés, játék, sport. 

- A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján 

egyénileg foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már 

befejezték a tanulást. 

- Részt vesz az első osztályosok kirándulásain; mozilátogatásain és egyéb rendezvényein; 

segíti az első osztályt tanító nevelőt a programok szervezésében; azokon felügyel a 

gyerekekre. 

- A munkatervben meghatározott módon részt vesz az iskolai programok előkészítésében és 

lebonyolításában. 

- Szükség szerint részt vesz a felügyelete alá tartozó gyerekeknél a családlátogatáson. 
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- Kötelessége a tanítót rendszeresen tájékoztatni a tanulók fejlődéséről, illetve tanulásukban, 

magatartásukban tapasztalható eredményekről, ill. problémákról. 

- Részt kell vennie csoportja szülői értekezletein és a fogadóórákon. 

- Szükség szerint el kell látnia a téli, a tavaszi és a nyári napközis nevelői felügyeletet, és ott 

gondoskodnia kell a gyerekek foglalkoztatásáról. 

- Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való 

kísérésében. 

- Aktív szerepet vállal péntek délutánonként a valamennyi napközis részére szervezett 

szabadidős programokban. 

- Havonta egy szombat délelőtt játszóházi foglalkozást vezet az érdeklődő alsó tagozatos 

gyerekeknek. 

- Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető 

dokumentumait. 

- A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával 

gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

gyarapításáról. 

 
Munkakörülmények 

 
 

Napi 8 órás munkaidejének 50 %-a a gyerekekkel való közvetlen foglalkozás; a fennmaradó 

időben a tanítás-tanulás eszközeinek előkészítésével, foglalkozásaira való felkészüléssel, 

önképzéssel foglalkozik. 

 
A teljesítményértékelés módszere 

 
 

Munkáját a tanító és a napközis nevelő irányításával végzi; ezért azt rendszeresen ők, 

alkalmanként az iskolavezetés ellenőrzi. 
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Az iskolatitkár munkaköri leírása 

 

 

 
 

A munkakör célja 

 
 

Az intézmény szervezeti-működési szabályzatában meghatározott adminisztrációs feladatok 

felelős végrehajtása. 

 
Feladatai 

 
 

- A szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, vagy az 

ügyben illetékeshez juttatása. Minden intézkedéséről tájékoztatja az igazgatót vagy 

helyettesét. 

- A gazdasági – hivatali adminisztráció ellátása. Lebonyolítja az intézmény levelezését, 

elvégzi az iktatást, az iratkezelési szabályoknak megfelelően kezeli az ügyiratokat. 

- Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését. 

- Rendben tartja az tanügyi nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik. 

- A hivatalos üzeneteket, körtelefonok tartalmát továbbítja. 

- Ellátja a kedvezményes vasúti utazásra jogosító igazolványokkal kapcsolatos 

adminisztrációt. 

- Szükség esetén gépel és sokszorosít. 

- Közreműködik a munkáltatói adminisztráció elkészítésében: 

- Vezeti a személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartásokat, közreműködik az e tárgyban 

megjelenő új jogszabályok érvényesítésében, az intézmény igazgatóhelyettesének 

irányításával készíti az átsorolásokat, kimutatást készít a határozott idejű kinevezések 

lejártáról, naptári évre kiszámolja és nyilvántartja a dolgozók szabadságát, arról tájékoztatja 

az intézmény igazgatóját és helyettesét. Gondolkodik a kitöltött munkaügyi nyomtatványok 

MÁK-hoz történő továbbításáról. 

- Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartásait, minden év november 1-ig kimutatást készít 

az intézmény igazgatójának a jubileumi jutalomra jogosultak, a sorosan előlépők,  valamint 

a nyugdíj-jogosultságot a következő költségvetési évben elérő dolgozókról. 

- A helyettesítési naplók vezetésében, a túlórák és helyettesítések elszámolásában segíti az 

igazgatóhelyettes munkáját. 
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- Végzi a megbízási díjak, jutalmak elszámolását és kifizetését, ezekről elszámolást küld a 

MÁK-nak. 

- A tanulókkal kapcsolatos adminisztráció területén: 

- Közreműködik a tanulók továbbtanulási nyomtatványainak kitöltésében. 

- Vezeti a tanulók nyilvántartását, végzi az 1. osztályos tanulók beírását, a tanulók 

iskoláztatásával kapcsolatos adminisztrációt 

- Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív 

teendőket. 

- Felelős a bizonyítványok és törzslapok gondos raktározásáért. 

- Az igazgató utasítására bizonyítvány-másolatot készít. 

- Munkája során a tanulókról, pedagógusokról és az iskola belső életéről szerzett 

információkat hivatali titokként kezeli. 
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A rendszergazda munkaköri leírás 

Munkanapokon: munkaidő kezdete reggel 7 óra, munkaidő vége 15óra 30 perc, fél óra 

ebédidővel. 

I. Képzettségi követelmények 

Szükséges iskolai végzettség informatikai szakirányú OKJ végzettség. 

II. A munkakör fő célkitűzése 

Az intézményben használt számítástechnikai eszközök működőképességének biztosítása, az 

állandó oktatási állapot fenntartása. Munkáját az iskola oktatási-nevelési feladatainak 

alárendelve, a számítástechnika munkaközösség tanáraival együttműködve és igényeiket 

figyelembe véve végzi. 

Folyamatos feladatai 

Általános feladatok 

Az iskola informatikai rendszerének használati szabályzata (ISZ) kidolgozása, folyamatos 

aktualizálása, melyet az intézmény vezetése hagy jóvá. Figyelemmel kíséri a számítástechnika 

legújabb vívmányait, és lehetőség szerint beépíti a rendszerbe, ezzel biztosítva annak 

folyamatos fejlődését. 

A szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, javaslatot 

tesz a beszerzésekre, fejlesztésekre. Az iskola oktatási céljai, a tantervek és jogszabályok 

alapján, az anyagi lehetőségek felmérésével, a számítástechnika munkaközösséggel folytatott 

egyeztetés során kialakítja és előterjeszti a fejlesztési koncepciókat. 

A munkaidőn kívül végzett munkát naplóba kell jegyeznie. 

Az iskola anyagi lehetőségeihez mérten szorgalmazza vírusvédelmi rendszer kiépítését 

Különös figyelmet fordít a számítógépek vírusmentességének fenntartására és a rendszeres 

ellenőrzésre. Vírusfertőzés esetén mindent megtesz a fertőzés terjedésének 

megakadályozására, a fertőzés megszüntetésére, illetve a szoftverekben okozott károk 

helyreállítására. 

Leltárt készít és vezet a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, felelősséggel tartozik értük. 

Hardver 

Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres ellenőrzéseket 

végez az előforduló hibák felderítése érdekében. A tapasztalt hibákat – ha javítása külső 

szakembert igényel – jelenti az igazgatónak, és a rendelkezésére bocsátott anyagi fedezet 

erejéig megjavíttatja. 
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Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 

munkanaplót vezet. 

Kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval. Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a 

hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül 

gondoskodik a hiba elhárításának megkezdéséről. 

Jelenti az igazgatónak a károkat és rongálásokat és feljegyzést készít erről. Ha a károkozó 

személye kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

Rendszeres időközönként köteles beszámolni az igazgatónak vagy a szakmai 

igazgatóhelyettesnek a számítástechnikai termek és berendezések állapotáról, állagáról. 

Szoftver 

Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek működését. A 

meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket nyilvántartja. Összegyűjti a 

licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a legalizálásra, vagy más, hasonló 

képességű, de ingyenes programok használatára. Jelenti az igazgatónak, ha valamelyik gépen 

illegálisnak vélt szoftvert észlel. 

Az intézmény által vásárolt, oktatást segítő programokat feltelepíti, beállításait elvégzi, a 

lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata. 

Az ISZ-ben rögzített módon biztonsági adatmentést végez. 

Szoftver telepítését visszautasíthatja, ha nem tud meggyőződni a szoftver jogtisztaságáról, 

illetve a szoftver veszélyezteti a rendszer biztonságát vagy stabilitását. 

Hálózat 

Különös figyelmet fordít az iskolai számítógépes hálózat hatékony, biztonságos 

Üzemeltetésére, anyagi és eszközállomány figyelembe vételével. 

Megtervezi a hálózat optimális struktúráját, a későbbiekben a tervet a mindenkori állapothoz 

igazítja. Felhasználói dokumentációt készít, mely ismerteti az informatikai hálózat által 

nyújtott főbb lehetőségeket. 

Szakmai dokumentációt készít a rendszer felépítéséről, működéséről. 

Az ISZ-ben foglaltak szerint új hálózati azonosítókat ad ki, a hálózati felhasználókat, a 

felhasználói jogokat karbantartja. 

Üzemelteti az iskola szervereit, ügyel azok lehető legmagasabb biztonsági beállításaira. 

A hálózati rendszerek belépési jelszavát (administrator, root, supervisor jelszó) lezárt 

borítékban átadja az igazgatónak, és azt elhelyezik a páncélszekrényben. A borítékot csak 
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különösen indokolt esetben, az igazgató engedélyével az iskola számítástechnika szakos 

tanára bonthatja fel. 

Időszakos feladatai 

Az iskolavezetés tájékoztatása szerint a számítástechnikai eszközöket igénylő versenyek, 

vizsgák pontos időpontját nyilvántartja és gondoskodik a gépek biztonságos felügyeletéről 

ezekben az időszakokban 

Részt vesz a hardver és szoftver beszerzések szakmai véleményezésében. 

Részt vesz a géptermek kialakításának tervezésében. 

Anyagbeszerzés, szállítás. 

Részt vesz az ünnepélyeken és biztosítja a hangosítás műszaki feltételeit. 

III. A munkakör betöltéséhez tartozó jogszabályok, szabályzatok 

Munka Törvénykönyve, Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, 

Munkavégzési és Munkaidő-nyilvántartási Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat, 

Tűzvédelmi Szabályzat, Belső Ellenőrzési Rend, Információbiztonsági Szabályzat, 

Szoftvergazdálkodási és Szerzői Jogvédelmi Szabályzat, Etikai Kódex 
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A NKT. 25.§ alapján 

1.  

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezeti felépítésére és 

működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a 

nevelőtestület 2020. október 1. napján tarott értekezletén a mellékelt nyilatkozat 

szerint megismerte, véleményezte és elfogadta. 

Az elfogadást megelőzően a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési 

jogot gyakorolt az iskolai Diákönkormányzat és a Szülői szervezet. 

2.  

A hatályba lépés időpontja: 2020. október 1. 

3.  

A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény korábbi 

SZMSZ-e. 

 

Kelt: Dunaharaszti, 2020. október 1. 

 

Készítette: …………………………….. 

  Ficzere Noémi Annamária 

  intézményvezető 
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A dokumentum azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fentartóra többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

A dokumentumban megfogalmazott rendelkezések, programok fenntartói finanszírozása a mindenkori éves 

költségvetés függvényében történik, a tankerületi igazgató előzetes írásbeli elrendelése alapján. 

 

A Szervezeti és Működési szabályzatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében jóváhagyom. 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………………., 2022. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………………….. 

          dr. Pálos Annamária 

          tankerületi igazgató 

 

 

 


