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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és
hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:



2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről



326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről



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



2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről



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



17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé
nyilvánítás, a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás
rendjéről



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

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,
megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény
honlapján.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, tanulójára – nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat
a nevelőtestület elfogadásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

3

2020

2. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA,
FELADATAI
A Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
alapdokumentuma
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
Hivatalos neve: Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Rövid neve: Szihalmi Általános Iskola és AMI

2. Feladatellátási helyei
Székhelye: 3377 Szihalom, Hunyadi János út 138.
Telephelye: 3350 Kál, Rózsa Károly út 8.

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye:
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító jogkör gyakorlója: Emberi Erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Fenntartó neve: Egri Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

4. Típusa: összetett iskola
5. OM azonosító: 031593
6. Köznevelési alapfeladatok:
Szihalom, Hunyadi János út 138. feladatellátási helyen:
o általános iskolai nevelés-oktatás

 nappali rendszerű iskolai oktatás
 alsó tagozat, felső tagozat
 1. évfolyamtól 8. évfolyamig
 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos,enyhe értelmi fogyatékos)

o

alapfokú művészetoktatás

 zeneművészeti ág:
- Fúvós tanszak (furulya - blockflöte, fuvola, klarinét, kürt,
trombita, szaxofon, harsona, tuba, tenor-baritonkürt,
fafúvós),
- Billentyűs tanszak
- Zongora tanszak
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- Szintetizátor tanszak
- Gitár tanszak
- Akkordikus tanszak
- Csoportos tanszak (szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet,
kamarazene, zenekar)

 táncművészeti ág: néptánc, moderntánc
 képző- és iparművészeti ág: grafika-festészet
o egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba
o a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 240 fő
o könyvtár: könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el
Kál, Rózsa Károly út 8. feladatellátási helyen:

o

alapfokú művészetoktatás

 zeneművészeti ág:
- Fúvós tanszak (furulya, harsona, kamarazene, klarinét,
szaxofon,
szintetizátor,
trombita,
tuba,
zenetörténetzeneirodalom,
zongora,
billentyűs,
fafúvós,
rézfúvós,
zeneismeret)
Iskolatípusonként az évfolyamok száma

- Általános Iskola: 1-8 évfolyam
- Alapfokú művészetoktatás: 1-12 évfolyam
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és
használatjoga:
3377 Szihalom, Hunyadi János út 138.
helyrajzi szám: 57
hasznos alapterület: 1562 nm
intézmény jogköre: ingyenes használati jog
fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
3350 Kál, Rózsa út 8.
helyrajzi szám: 313
hasznos alapterület: 1375,2 nm
intézmény jogköre: ingyenes használati jog
fenntartó jogköre: használati jog
8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat
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3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
3.1 Az intézmény vezetője
A köznevelési intézmény vezetőjének feladat- és felelősségi köre az iskola szakmai
feladatainak minél magasabb színvonalú szervezése. Ennek alapján az intézményvezető a
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a fenntartó irányítása alapján
vezeti a köznevelési intézményt, felelős az oktatás-nevelési feladatok ellátásáért.

Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a
szakmai követelmények érvényesülését;

- döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos
minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe;

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény
közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges
intézkedések megtételét;

- tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről;
- teljesíti a Tankerület illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást;
- szakmai értekezletet
- hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához

szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása
céljából.

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettes, intézményegység vezető minden ügyben, az iskolatitkár a
munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben, az osztályfőnökök az év végi érdemjegyek
törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

Az intézmény körbélyegzőjének lenyomata

Az intézmény hosszú bélyegzőjének lenyomata
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3.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési
rend
Távollétében (ebben a sorrendben) intézményvezető helyettes, AMI intézményegység vezető.
Az igazgatóhelyettes, az intézményegység vezető hatásköre az intézményvezető
helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az
azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki.

3.1.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből
átadja az alábbiakat.

•

az igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a
választott tantárgyak meghirdetésének jogát,

•

az AMI intézményegység vezető számára az intézményi rendezvények szervezésével
kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos
döntés jogát.

3.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és
hatásköre
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.

Az igazgató közvetlen munkatársai:

•

az igazgatóhelyettes,

•

az AMI intézményegység vezető

Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel. Az intézményvezető -helyettes kinevezésére az intézményvezető tesz
javaslatot a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az Egri Tankerületi Központ
igazgatója felé. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott
pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes feladat- és
hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri
leírása tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rábízott feladatokért. Az
igazgatóhelyettes távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel veszi át
munkáját az AMI intézményegység vezető, ennek során – az intézmény igazgatójával
egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes
hatáskörébe tartozik.

Az AMI intézményegység vezető
Kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. Megbízását a fenntartó adja, a
közalkalmazotti tanács véleménye alapján, az alkalmazotti véleményezési jogkör
megtartásával. Kinevezése 5 – 10 évig terjedő időszakra szól, a fenntartó véleménye alapján.
Kiemelt feladatai:

-

felelős az intézményegység szakszerű működtetéséért,

-

a felvételi eljárás rendje alapján a szabályos tanulói beíratásért,
7
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-

az intézményegység nevelőtestületének vezetéséért, a munka ellenőrzéséért, a
döntések előkészítéséért, a végrehajtás megszervezéséért, ellenőrzéséért.

-

a vezetői megbeszélések után az irányítása alá tartozó pedagógusokat tájékoztatja
az ülés döntéseiről, határozatairól.

-

az irányítása alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíti
az igazgatótanács, az intézményvezetőség felé.

-

felelős a szülőkkel való kapcsolattartásért

-

a zeneiskolai órarend elkészítéséért

-

a művészeti nevelő – oktató tevékenység irányításáért, ellenőrzéséért

-

az önálló rendezvények megszervezéséért

-

az adminisztrációs munkáért

-

véleményt nyilvánít a működő intézmény személyi és tárgyi feltételeiről, ennek és
a szakmai munkának az összhangjáról

-

segíti a dolgozókat, hogy szakmai tudásukat szinten tartsák, továbbképzéseken
vegyenek részt.

-

a szakmai továbbképzések, szakvizsgák rendjét, tervét felülvizsgálja a beérkezett
igények, teljesülések alapján, bírálás után továbbítja az igazgatónak.

3.3 Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő szervezeti diagram tartalmazza.

AMI
intézményegység
vezető
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3.3.1 Az intézmény vezetősége:
Az iskola kibővített vezetőségének a tagjai:



intézményvezető



intézményvezető-helyettes,



AMI intézményegység vezető,



munkaközösségek vezetői,



a közalkalmazotti tanács elnöke,



a pedagógus szakszervezet titkára.

Az iskola kibővített vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület.
Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a
szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével, az Intézményi Tanács
vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az
intézményvezető felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét
megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre,
amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.

3.4. Intézményi Tanács
Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik.
Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a
delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola igazgatója bízza meg. Az iskola és az
Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola igazgatója felelős. Az igazgató
félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak.

3.5. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az
igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres
és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e
szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri
leírása, valamint pedagógusok előmeneteli rendszere teremti meg.
A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni, ha szükséges módosítani (megbízás,
feladat változása esetén). Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört
ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:

•

igazgató helyettes

•

AMI intézményegység vezető

•

a munkaközösség-vezetők,
9
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•

az osztályfőnökök,

Az igazgató-helyettes, az AMI intézményegység vezető és a munkaközösség-vezetők
munkaköri leírásuk alapján részt vesznek az ellenőrzési feladatokban, illetve ellenőrzik a
hozzájuk közvetlenül beosztott szakemberek szakmai munkáját.
A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:

• tanítási órák, foglalkozások ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, AMI
intézményegység vezető, munkaközösség-vezetők),

• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
• a napló/ digitális naplók folyamatos ellenőrzése,
• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
• az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári
intézkedések folyamán,

• a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE
4.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb
dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:

•

intézményi szakmai alapdokumentum

•

a szervezeti és működési szabályzat

•

a pedagógiai program

•

a házirend

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:

-

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

-

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

4.1.1 Az intézményi szakmai alapdokumentum
Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén –
módosítja.
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4.1.2. A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

•

Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.

•

Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.

•

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.

•

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,
továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma
értékelésének, minősítésének formáját.

•

a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,

•

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

•

a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét,

•

a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,

•

a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.

A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában,
továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor
tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.

4.1.3. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor
be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy
példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi
rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
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4.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás
rendje
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős, amely során
együttműködik a Tankerülettel.
Az éves munkatervben rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott
tanévben:



elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,



részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

A tankönyvrendelésben illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal a
tankerület megállapodást köt.
Az iskolai tankönyvellátás rendjéről évente a nevelőtestület dönt az alábbiak figyelembe
vételével:



a nevelőtestület döntése előtt az intézmény vezetője felméri, hány tanuló kíván
az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges,
napköziben tankönyvet biztosítani.



Az iskola biztosítja, hogy az egyéb foglakozásokon, napközis foglalkozásokon
megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére, a tanítási órákra történő
felkészüléshez.

A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek
véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő
tankönyveket.
A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az
iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az intézményvezető bekéri az iskolai szülői szervezet és az
iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az ingyenesen kapott tankönyveket a tanulók kötelesek a tanév végén az iskola könyvtárába
visszaszolgáltatni használható állapotban.

4.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított
nyomtatványok kezelési rendje
4.3.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

•

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

•

az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,

•

a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
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•

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.

4.4 Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen
- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz),
- a tűz,
- a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét
vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut
a tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely
intézkedésre jogosult felelős vezetővel, aki azonnal értesíti az intézményvezetőt.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:



intézményvezető



intézményvezető-helyettes, AMI intézményegység vezető

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:



fenntartót,



intézményvezetőt,



tűz esetén a tűzoltóságot,



robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,



személyi sérülés esetén a mentőket,



egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófa-elhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek
tartja.

Az épület kiürítési rendje
Az épületben tartózkodó személyeket riasztani kell. A jelzés: folyamatosan tartó kolompolás.
Ezután haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
gyermekcsoportoknak a "Tűzriadó terv" alapján kell elhagyniuk az épületet.
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A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az órát, a foglalkozást tartó nevelőnek a
tantermeken kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell.
A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában
segíteni kell.
A gyermekeket a helyiség elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.
Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős személynek a veszélyeztetett
épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:



a "Tűzriadó terv"-ben szereplő kijáratok kinyitásáról,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételétől,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,



a rendvédelmi, illetve katasztrófa elhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek, stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:



a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a szerv
illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkednie az intézmény vezetőjének. Az illetékes
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és gyermeke köteles betartani.
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha
észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges
intézkedéseket megtegye. Ha a balesetet az intézményhez nem tartozó személy észleli és
értesíti az intézmény valamely alkalmazottját, annak haladéktalanul meg kell adnia a
szükséges segítséget, és értesítenie kell az intézmény vezetőjét a további intézkedések
megtétele érdekében.
A rendőrség, a mentő és a tűzoltóság telefonszámát minden intézményben a telefonok
közelében, jól látható helyen ki kell függeszteni.
Az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes szükség esetén
intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése mielőbb
megtörténjen.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:


Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet
tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli
eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített
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vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül
köteles elrendelni a bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott
jelzésével történik.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó
tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület
– ezzel ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk
lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és
hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét
ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az
épületben tartózkodni tilos!
Az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a
Kormányhivatalnak bejelenteni.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló
törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél
több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A
bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás
meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

5. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
5.1 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettese vagy az AMI intézményegység vezető közül
egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák,
tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért
az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között,
az intézményben tartózkodik. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális
feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.

5.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti
munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első
munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot
tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki.
Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben
lehetséges.
A pedagógusok, napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket,
szülői konzultációkat általában keddi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi
átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A
munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok
kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg.
Szükség esetén elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy
pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az
esetben is a fentiek az irányadók.
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5.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató
munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók
munkaideje tehát három részre oszlik:

a)

a neveléssel-oktatással lekötött idő (régebben kötelező óraszámban ellátott feladatok)

b)

a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő
feladatok

c)

a munkaidő többi részében ellátott feladatok

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak:

-

a tanítási órák megtartása,

-

egyéb foglalkozás- a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai
foglalkozás-, amely

a)

szakkör,

b)

sportkör, tömegsport foglalkozás,

c)

egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,

d)

egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,

e)

napközi,

f)

tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,

g)

felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy
csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló
csoportos foglalkozás,

h)

az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem
valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet.

A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a
munkaterv és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor
elsősorban a tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető
rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére
elvégzendő feladatok

a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,

d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével
összefüggő feladatok végrehajtása,
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e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,

f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
h) h) eseti helyettesítés,
i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése
k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
o) munkaközösség-vezetés,
p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
s) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása

t) tanulmányi kirándulás.
A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni,
kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el, amelyeket az intézményen
kívül lehet teljesítenie.
A neveléssel-oktatással lekötött munka idejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai
és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha

a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt,

feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó
helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy

c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt
váratlanul lehetetlenné vált.

Egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a
kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő felső határa feletti eseti helyettesítés tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási
nap.
A munkaidő többi részében ellátott feladatok
A kötetlen munkaidőben, vagyis a teljes munkaidő 20%-ában (heti 8 óra) a törvény szerint a
pedagógus „munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni”[Nkt.
62.§ (5)], nem szabad megfeledkezni arról, hogy a pedagógus számára ez az idő nem szabadidő,
hanem munkaidő. Nem írható elő számára, de elvárható tőle, hogy ebben az idősávban is a
tanulók érdekében végzett tevékenységgel foglalkozzon, akár az intézmény területén belül,
amennyiben ez indokolt.
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5.3 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi
munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint
a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok,
kérések figyelembe vételére.
A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén
(illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de
legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy
helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A
hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő
tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes
papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az
iskolatitkárnak.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő
tartalmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését
az igazgatóhelyettes engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség
szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy
nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát
tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat
megíratni és kijavítani.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja
az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.

5.3.7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az
intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást
vezettet, és a munkavégzést havonta igazolja.

5.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak
munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az
intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására,
megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus
munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A napi munkaidő
megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az
intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.
18

2020

5.5 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt
szervezhetők.
Az intézményben tartózkodó gyermekek felügyeletét az intézmény reggel 7.00 órától a tanítás
végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. Az intézménybe a
tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük. Az intézményben a tanítás
reggel 8.00. órakor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc.

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra: 08.00 – 08.45

szünet: 08.45 – 09.00

2. óra: 09.00 – 09.45

szünet: 09.45 – 10.00

3. óra: 10.00 – 10.45

szünet: 10.45 – 10.55

4. óra: 10.55 – 11.40

szünet: 11.40 – 11.45

5. óra: 11.45 – 12.30

szünet: 12.30 – 12.40

6. óra: 12.40 – 13.25

szünet: 13.25 – 13.35

7. óra: 13.35 – 14.20

szünet: 14.20 – 14.25

Napközis foglalkozás
A tanítási óra végétől: szervezett foglalkozások, játék, étkezés,
14:30 – 15:30 Tanulási idő
15:30 – 16:00 Uzsonna
16:00 – 16:30 Ügyelet
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre egyeztetett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. A földszinti és
emeleti folyosókon 2-2 ügyeletes nevelő felügyel. A bejáró tanulók érkezése miatt korai
ügyeletet biztosítunk 7.00-tól.

5.6 A művészeti részegység iskolai munkarendjének megtervezése
A művészeti iskola munkatervét az AMI intézményegység vezetője készíti elő. A művészeti
iskola természetéből fakadóan saját időrend szerint működik. Ennek elkészítéséhez kikéri a
fenntartó, az iskolai szülői szervezet, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai
diákönkormányzat véleményét is. Figyelembe veszi a felettes szervek intézkedéseit, a
nevelőtestület határozatait és javaslatait. A munkaterv végleges kialakításáról és
elfogadásáról a nevelőtestület határoz. A tantárgyfelosztást az igazgató a szeptember 10-i
állapotnak megfelelően állítja össze. A tantárgyfelosztás alapja az óraterv, valamint a tanulók
és tanulócsoportok száma. Kialakításánál figyelembe kell venni a tanárok képesítését, egyéni
képességeit, a munkafeladatok arányos elosztását és más speciális körülményeket és
19

2020
szükséges feladatokat. Biztosítani kell a "B"tagozatos növendékek megfelelő szintű szakmai
felkészítését. A művészeti iskola összesített órarendjét szeptember 20-ig, ill. február 1-ig kell
összeállítani. A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek közismereti
iskolájuk tanítási óráival, vagy munkaidejükkel. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell
arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit - ha lehetséges - kapcsoljuk a kötelező tantárgyi
órákhoz. A csoportos órákat a szünet közbeiktatásával kell megtartani.
Azoknak a tanulóknak, akik távol laknak a művészeti iskolától, ill. a tanítás helyétől, vagy ezt
más ok indokolttá teszi, a csoportos órák - a kiselőképző, előképző és a "B" tagozatosok óráinak
kivételével - heti egy napra összevonhatók. A megtartott hangszeres órákat, a szolfézs és
kötelező tárgyi órákat az e- naplóban kell feltüntetni. A tanítási órák zavartalansága
érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy a tanítási órát más módon zavarni nem
szabad. Rendkívüli esetekben az igazgató kivételt tehet.
A tanulók létszámkeretét (felvett tanulók száma) a hatályos rendelkezéseket és a tanterveket
(óraterv) figyelembe véve kell meghatározni. A csoportos órák tanulólétszámának
meghatározásáról a Kt. melléklete rendelkezik. Ahol ez tanulmányi szempontból indokolt (pl.
a zenei pályára készülők esetében) az igazgató kisebb létszámú csoportok kialakítását, vagy
egyéni foglalkozását engedélyezheti, figyelembe véve a Knt rendelkezéseit és a mindenkori
intézményi költségvetést.

A tanítási órák időtartama egyéni oktatás esetén klasszikus zenei műfajban
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni) „B” tagozaton 2x45 perc
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig. (szolfézs)
Időtartam: 2x45 perc elmélet
Kötelezően választható tantárgy: ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy
követelményeit (a szolfézs alapfok 4. évfolyamát elvégezte), akkor helyette a kötelezően
választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni, az 5-10. évfolyamig. Ezek különböző
csoportos foglalkozások lehetnek: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet, kamarazene, zenekar.
Időtartam: 2x45 perc.
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Ezek lehetnek: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar.
Időtartam: Időtartam: minimum 1x30 illetve 1x45 perc
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló
más művészeti ág (táncművészeti) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin
részt vehet az előírt térítési és tandíj megfizetése mellett.

A tanítási órák időtartama csoportos oktatás esetén
Főtárgy: néptánc, moderntánc, grafika, festészet
Időtartam: 4x45 perc.

5.7 Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
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a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, magántanulói
jogviszonya van

b) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

c) 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,

d) átvételnél az iskola intézményvezetője előírja.
Az igazgatóhelyettes kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. A
vizsga időpontja előtt legalább tíz nappal értesíti a tanulót és szüleit a vizsga idejéről és
helyéről.
A felvételi vizsgák, beiratkozás, beszámolók és javítóvizsgák lebonyolításának
szabályai.
A művészeti iskola tanulói június első hetében kapják meg azokat a lapokat (szülői
nyilatkozat), melyek kitöltésével írásban megerősítik, hogy továbbra is iskolánkban kívánnak
tanulni, önkéntes alapon. A tanszakot, hangszert váltani szándékozók is ekkor adják le
átjelentkezésüket. A „szülői nyilatkozat”-ot a főtárgy tanárok adják ki és gyűjtik össze.
A következő tanévre is bennünket választó tanulók névsorát és beosztott tantárgyait
összesíteni kell a felvételi meghirdetés előkészítéséhez. Felvételit hirdetni csak olyan szakon
szabad, amelyikre várhatóan felvehető új tanuló. A felvételiről, pedagógiai és szervezési
kérdéseiről az iskola tájékoztatót ad ki.
A beiratkozást az iskolavezetés által megbízott pedagógusok és ügyviteli dolgozó segítik.
A művészeti alap- , ill. művészeti záróvizsga:
Az alapfokú, ill. továbbképző évfolyamot befejező tanulók művészeti alap- , ill. művészeti
záróvizsgát tehetnek. A vizsga letétele nem kötelező, de elmaradása esetén a zeneiskolai
tanulmányok magasabb évfolyamban nem folytathatóak. A művészeti alap- és záróvizsgát a
tanév végi vizsgák idején kell megszervezni.

5.8 Az intézmény nyitva tartása, az intézményben tartózkodás
rendje
Az intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután 18 óráig van nyitva.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva
kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az
intézményvezető ad engedélyt.
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől
péntekig reggel 8.00 óra és 11.00 óra között.
Az intézmény a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza hirdetmények útján.
Az intézmény épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőjétől engedélyt kaptak. A
tanuló tanítási idő alatt az intézmény épületét csak a szülő – személyes vagy írásbeli –
kérésére, az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja
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el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az intézményből való távozásra az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhatnak engedélyt. A tanulók távozását
az intézményből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezheti.

5.9 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati
rendje
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság
címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:

•

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

•

a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,

•

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

•

az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

•

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, tornatermét, számítástechnikai
felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon
használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó
pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára.
A szaktantermek, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső
szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az
igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A
szaktantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve – a tanítási órákat
követően – a technikai dolgozók feladata.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel
való egyeztetés után – szabadon használhatja.
A társadalmi tulajdon védelme, anyagi felelősség:
A művészeti iskola tanulója anyagilag felelős az iskola épületében használt és az iskolától
használatra kölcsönzött hangszerekért, kottákért, egyéb eszközökért. Ha az iskolának a tanuló
kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kér
nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó személyét megállapítani. Ha tanuló
okozott kárt és felelőssége egyértelműen megállapítható, a Házirendben foglaltak szerint kell
eljárni. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmáról tájékoztatni kell az
érintett feleket. Ha a tanuló kártérítési felelőssége megállapítható, a tanulót, illetőleg a szülőt
a kár megfizetésére írásban fel kell szólítani. Elveszett hangszert, oktatási eszközt forgalmi
áron kell megtéríteni, vagy azonos állagú hangszerrel pótolni. Ha a hangszer, eszköz elvész,
azt haladéktalanul jelenteni kell az igazgatónak, vagy helyettesének, aki a szükséges
intézkedéseket megteszi.
Az intézmény évente teljes körű leltárt végez, melynek végrehajtását a leltározási szabályzat
tartalmazza.
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5.10 A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek
kezelésére irányuló eljárásrend
A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter hosszúságú
területrészt és az iskola parkolóját is –a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken
tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az
iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában,
iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas
szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak
számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.

A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi
tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja
a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola
közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató
megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok
aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon
tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll
fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, technika, testnevelés. Az
oktatás megtörténtét az elektronikus naplóban dokumentálni kell. Az egyes
szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok
tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az
ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola
számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan
esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet
(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus
köteles elvégezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a
pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek
jegyzőkönyvezését, nyilvántartását, a kormányhivatalnak, Tankerületnek történő
megküldését az intézményvezető által megbízott munkavédelmi kapcsolattartó végzi.
A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-,
munkavédelmi tájékoztatót tart az intézményhez megbízott külsős munka- és balesetvédelmi
felelős. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell a tűz,-és munkavédelmi oktatási
naplóban. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.
A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű
eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének
megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott
véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai
jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók.
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5.11 A mindennapos testnevelés szervezése
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben
meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
Oktatásunk főbb céljai:

- tehetségek felfedezése és gondozása
- gyengébb tanulók felzárkóztatása
- szellemi terhelés kompenzálása
- a mozgás, a sport váljék az örömszerzés forrásává, a tanulók életének szerves részévé,
elősegítve az egészséges felnőtté válást.

Ezen célok elérése érdekében
következőképpen alakulnak:

a

testnevelés

tantárgy

óraszámai

iskolánkban

a

A 2019/2020-as tanévtől, első osztálytól felmenő rendszerben sporágcentrikus képzést
kívánunk megvalósítani.
A heti 5 testnevelés óra felhasználása:

-

heti 3órában kötelező tartalmak oktatása
heti 2X1 órában szabadon választott sportág szerinti sportfoglalkozás

A tanórák órarend szerinti kötelező tanítási órák. A sportági órák a délutáni időszakra esnek.
A délutáni sportfoglalkozások jó helyszínei a gyakorlásnak, játéknak éppúgy, mint az
egészséges testi fejlesztésnek. Ezek az órák egy-egy sportág elmélyültebb ismeretét és
elsajátítását, valamint a tehetségesek versenyre való felkészítését is biztosítják. A
legtehetségesebbeket szakági egyesületbe irányítjuk.
A sportágak választása szülői beleegyező nyilatkozat formájában történik. A választás 1
tanévre vonatkozik, mely következő tanévben meghosszabbítható, vagy másik sportág
választása történhet. A választható sportágak a szakos ellátottság és az érdeklődés
függvényében alakulnak.
Minden és végén, felmérjük a következő tanév igényeit. Az órák beosztását a tanév elején
készítjük el. A délutáni sportfoglalkozások heti rendjét szeptemberben a testnevelők állítják
össze, és ők választják meg a sportfoglalkozások helyszínét is. A délelőtti és délutáni órákról
és a helyszínekről összefoglaló táblázat készül és ez megtalálható a tanév folyamán a
tanáriban, a faliújságon és a tornatermeknél.
A tananyag függvényében udvari órákat is tartunk. A szabadtéri helyszín választási joga
mindenkor a soros tornatermi tanulócsoporté. A testnevelők naponta folyamatosan
egyeztetnek egymás között.
Ápoljuk hagyományainkat is. Minden tanévben szervezünk tanulóink részére iskolai
háziversenyeket: a teremfoci tornát, a Szihafutot, játékos sportversenyeket. Minden évben
részt veszünk a körzeti Kisrendőr vetélkedőn.

5.12. 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 igazgató és helyettese
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rögzítik, terembeosztással együtt. A foglalkozásokat az
adminisztrálják.

elektronikus

naplóban

•

A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés
igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni.
Ezek vezetőit az igazgató bízza meg.

•

Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv
tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken
az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és
rendben kötelesek megjelenni.

•

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését
célozza. A tanulók intézményi, városi, kistérségi, megyei és országos meghirdetésű
versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett
országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi
munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek.

•

A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi
követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott
pedagógus tartja.

•

Az iskola énekkara és zenekara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által
megbízott kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott
kielégíteni, de az iskolai, kistérségi és városi kulturális rendezvények színesítését is
szolgálja. A kóruspróbák, zenekari próbák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket
leszámítva, heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az
igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők.

•

Színházlátogatás keretében a tanulók évente több előadást tekinthetnek meg iskolai
keretben. Lehetőség szerint olyan ifjúsági bérletet választunk, amelyek a tanulók
kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy
szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak
az általános iskolás korosztály számára. Felelőse választott pedagógus, akit az igazgató
bíz meg.

•

A zenei kultúra fejlesztése érdekében az érdeklődő tanulók számára évi három
alkalommal a tanítási időben egy órás időtartamú hangverseny-látogatást szervezünk.

•

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és
egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi
kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell
szabályozni.

5.13. A napközire, tanulószobai foglalkozásra vonatkozó szabályok


A napközis, tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. Az iskola a
tanulók számára 16.30 óráig felügyeletet biztosít.



A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek jeleznie kell.



A tanuló a napközis, tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben –telefonon történő egyeztetéssel – a
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tanuló eltávozására a csoportvezető tanár, intézményvezető vagy a helyettese
engedélyt adhatnak.

5.14. Egyéb foglalkozások a Művészeti Iskolában
Iskolánk feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket és felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Legalább hat és legfeljebb tizenkettő
évfolyam van. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti
alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet.
Az iskola térítési és tandíj szabályzatában megállapított térítési díj ellenében heti hat tanórai
foglalkozás biztosított a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához. - Főtárgynak
nevezzük az elsődlegesen kiválasztott tantárgyat,

- A kötelező tantárgy és kötelezően választható tantárgy a főtárgy ismeretanyagának
feldolgozásához szükséges tantárgy.

- A választható tantárgy a főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy.
Hangversenyek, bemutatók, kiállítások:

- növendékhangversenyek
- tanári hangversenyek
- vendégek hangversenyei
- néptánc, moderntánc bemutatók
- kiállítások
A hangversenyek, bemutatók, kiállítások tartalmukban és szervezésükben szorosan
kapcsolódnak a művészeti tanulmányokhoz. Belépő díjat az iskola ezekre az eseményekre nem
szed, de támogatást általában, működéséhez, a tanulók támogatásához, tehetséggondozás
segítéséhez és más nevelési-oktatási feladat megszervezéséhez elfogadhat.
A művészeti iskola által szervezett nyilvános hangversenyen, bemutatón, kiállításon való
szerepléshez a szülői hozzájárulást a tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére megadottnak
kell tekinteni.

6. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGEI

6.1 Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
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.
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Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában
megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A nevelőtestület
tagjai munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak használatra. Ezeket a laptopokat a
pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más
informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen,
eseményen, kulturális műsorban történő használatakor.

6.2 A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei
A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

•

tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

•

félévi és év végi osztályozó konferencia,

•

tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),

•

nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),

•

rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak
legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést
igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető
személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy
(hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet
szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális
problémáinak megtárgyalása céljából.
A nevelőtestület döntési jogköre az egész intézményre vonatkozóan



a pedagógiai program elfogadása,



az SZMSZ és a házirend elfogadása,



a tanév munkatervének jóváhagyása,



átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,



a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,



a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,



saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott
személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén
az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába
kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti.
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Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet
tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti
egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a
tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat
felmentést.

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
Szakmai munkaközösségek
A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos
nevelési feladatot ellátó pedagógusok.
Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek:


Alsós tanítók munkaközössége



Felsős tanárok munkaközössége

Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja.
A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és
módszertani fejlesztését, tervezését.
Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség
legalább 3 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja
össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza.
A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a
munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre.
A munkaközösségek részletes feladatai:
Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel kapcsolatos
feladatokat.
Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és
ellenőrzésében.
Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira.
Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét.
Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére.
Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a
gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők
rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével.
A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó
szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.
Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
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Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket
szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által
meghirdetett versenyeket.
Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
Szervezik a pedagógusok továbbképzését.
Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító vizsgák feladatait, és ezeket értékelik.
Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget.
Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos
pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját,
tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek.
Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató
szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését.
Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére.
A két munkaközösség segítséget nyújt az iskola vezetőségének az egységes nevelési alapelvek
kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában.

7. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS
FORMÁI ÉS RENDJE

7.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint az iskolában
foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.

7.2 Az AMI intézményegységével való kapcsolattartás rendje
Az AMI intézményegység vezetője az igazgatótanács tagja, közvetlen kapcsolatot tart az
intézményvezetővel és a művészeti iskola pedagógusaival.

7.3 A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív és technikai dolgozókból áll. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden
dolgozóját és közösségét az intézményi rendezvényeken. Véleményezési jog illeti meg az
intézményvezető megbízásával összefüggő döntésekben. Az elhangzott javaslatokat és
véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
Az alkalmazotti értekezletet évente legalább egyszer, a tanév indításakor, valamint a
véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell összehívni. Az
alkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak 20 %-a napirend megjelölésével
kezdeményezheti. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni
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A munkavállalói közösség kapcsolattartásának rendje
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:

•

szakmai munkaközösségek,

•

szülői munkaközösség,

•

intézményi tanács

•

diákönkormányzat,

•

osztályközösségek.

7.4 A szülői munkaközösség
Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SzM). Döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:

• saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása,
• a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke,
tisztségviselői),

• a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
• saját pénzeszközeikből anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának
megállapítása.

A szülői szervezetnek (SzSz) véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes
kérdésben. A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői
szervezet vezetője vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
A SZM vezetőségével történő folyamatos kapcsolattartásért, az SZM véleményének a
jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart.

7.5. Az intézményi tanács működése, valamint az intézményi
tanács és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje
Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület,
az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető
fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben
véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az iskola intézményi tanáccsal való kapcsolattartásáért az intézményvezető a felelős. Az
intézményi tanácsot az ügyrendjében megnevezett tisztségviselője illetve tagja képviseli az
iskolával való kapcsolattartás során.
Az intézményvezető félévenként egy alkalommal beszámol az intézményi tanácsnak az iskola
működéséről.

30

2020
Az intézményi tanács elnöke számára az intézményvezető a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott határidőn belül elküldi a nevelőtestület félévi és a tanévi
pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző nevelőtestületi értekezletről
készített jegyzőkönyvet.
Az intézményi tanács képviselőjét meg kell hívni a szülői választmány és a diákönkormányzat
vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola vezetője és helyettesei
évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén)
hívnak össze. Az értekezleten az intézményvezető véleményezteti az éves iskolai munkatervet,
a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól,
valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervben rögzített feladatok
teljesítéséről.
Szükséges esetben az intézményi tanács képviselője az iskolavezetőség, valamint a
nevelőtestület értekezleteire is meghívható.
Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves
iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja
határozza meg.

7.6 A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok,
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az
iskolai diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb
ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben
meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat
vezetője kezdeményezi..
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni

•

az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,

•

a házirend elfogadása előtt

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
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A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli
– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:

-

a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);

-

kulturális, szabadidős programok szervezése;

-

a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap.

7.7 Az iskolai sportkör
Az intézményben működő sportkör feladata a tanulók napi testmozgásával, a mindennapos
testnevelés céljaival összefüggő feladatok elvégzésének segítése. E célból sportköri
foglalkozásokat tart a pedagógiai program helyi tantervében meghatározott időkeretben.
A sportkörnek tagja az iskola valamennyi tanulója.
A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai tartják, valamint részt vehet olyan
szakedző, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai
továbbképzésben vett részt.
A tanulók iskolai sportkörben végzett foglalkozásaiból heti két óra a mindennapos testnevelés
óráihoz beszámítható.
A sportkör felelősét az igazgató bízza meg a nevelőtestület véleményének kikérésével.

7.8 Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:



küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
döntés az osztály belügyeiben.

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken
irányításával.

aktív

osztályközösséget

alakít

ki

az

osztályközösség

megfelelő

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.
 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítását
és elfogadását.

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.
 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
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 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.
 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.
 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban
értesíti.

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.

 A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.
 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.
 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez.
 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.
 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.
 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.
 Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és
erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.
 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.

 A

házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.

 Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.
 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban
előírt rendelkezések alapján jár el.

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.
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 A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki
tanmenet).

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.
 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.
 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

 Naprakészen tölti az e-naplót.
 Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.
 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.
 Koordinálja az SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek munkáját, segíti a szülőkkel
való kapcsolattartás formáit.

 Koordinálja az SNI tanulók esetén az egyéni fejlesztés tervezésének folyamatát (egyéni
fejlesztési terv készítésének koordinációja).

 Nyomon követi, figyeli az SNI tanulók szakértői véleményének érvényességét.

Figyelemmel kíséri az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés
alóli mentesítés megvalósításának gyakorlatát.

 Az osztály és szülőközösségben előkészíti az SNI tanulók fogadását.
 Szükség szerint, a jogszabályban meghatározott módon kezdeményezi a tanuló szakértői
vizsgálatát, véleményezése korrekt, szakmailag megalapozott.

7.9 A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két
szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze.
Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.

Tanári fogadóórák
Amennyiben a szülő, gondviselő konzultálni kíván gyermeke tanárával, akkor erre telefonon
vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.

A szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az elektronikus napló vezetésével
tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon
vagy az elektronikus levéllel történhet.
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Az osztályfőnök elektronikus úton értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló
tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a szülőket a
fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel,
de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.

A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A
tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti
óraszámánál eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak
kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához.
Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok
megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt
tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot
lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli
kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli
számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell
osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a tanulók
tudomására hozni. Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatói iroda falán
elhelyezett gyűjtőládába aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait
elhelyezze, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra illetékes személytől. A ládába dobott
kérdést, felvetést, észrevételt, stb. alá kell írni. Az e bekezdésben szabályozott eljárást az
igazgató elektronikus postafiókjának igénybe vételével is le lehet bonyolítani.
Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot
a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is.

Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:

•

szakmai alapdokumentum,

•

pedagógiai program,

•

szervezeti és működési szabályzat,

•

házirend.

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők,
illetve (az alapdokumentum kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos
szakmai alapdokumentum a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok
tartalmáról – munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettes ad tájékoztatást. A
házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend
lényeges változásakor ismertetjük.
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7.10. A külső kapcsolatok rendszere és formája
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.
A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka szakterületeinek képviselői rendszeres személyes
kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival - meghívás vagy
egyéb értesítés alapján.

A kapcsolattartás formái és módjai:


közös értekezletek tartása



szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel



módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása



közös ünnepélyek rendezése



intézményi rendezvények látogatása



hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.

Rendszeres külső kapcsolatok


Széles körű szakmai kapcsolatot tart fenn a pedagógiai szakszolgálatokkal, a
pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal.



Szakmai kapcsolatot tart fenn a lakóhelyi, megyei és országos szakmai és
társadalmi szervezetekkel, valamint az egyházakkal.

A külső kapcsolatok rendszerét és szintjeit az intézményvezető határozza meg. Az
egész intézményt érintő ügyekben történő kapcsolattartás az intézményvezető
feladata.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.

Gyermekvédelem
Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős illetve
az osztályfőnökök látják el.
Feladatok:

 Megelőzni és elhárítani a gyermekek testi és személyiségfejlődését gátló tényezőket.
Ennek érdekében az intézményvezető-helyettes, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az
osztályfőnökök szoros együttműködése szükséges.

 Tünetek alapján a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek kiszűrése és
szükség szerinti jelzése a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak.

 Szükség szerint esetmegbeszélés.
 Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
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 Minden pedagógus kötelezettsége, hogy segítse a gyermek, tanuló képességeinek,
tehetségének kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkóztatását.

 A pedagógusok figyelnek minden olyan változásra, amely arra utalhat, hogy a
gyermekkel gond van: tanulmányi eredmény romlása, családi élet negatív változásai,
idegesség, fáradtság, étvágytalanság, rossz társaság, alkohol, drog, cigaretta fogyasztása.
A mulasztások, késések alkalmával megfelelő intézkedéseket tesznek.

 Haladéktalanul értesítik az intézményvezető-helyettest, aki javasolhatja a személyes
találkozást, beszélgetést, a gyermekjóléti szolgálattól kér segítséget, megoldást keresve a
felmerülő problémára.

 Pedagógiai vélemény készítése a védő-óvóintézkedésekhez, rendőrségi eljárásokhoz,
kérésre intézmények és szülők számára.

 Az intézményvezető-helyettes a veszélyeztetett tanulókról nyilvántartást vezet az
adatvédelmi törvény betartásával.

 Tájékoztatás az iskolai gyermekvédelemmel foglakozó pedagógus, a védőnő, az
iskolaorvos elérhetőségéről.

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn
a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. A kapcsolattartást az
iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel:

•

az iskolaorvos,

•

az iskolai védőnő

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendelet szerint végzi.
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az általános iskola
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5)
bek. alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény
igazgatója, a közvetlen segítő munkát az osztályfőnökök végzi. Az iskolaorvos munkájának
ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok
szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában.

Az iskolai védőnő feladatai
• A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).

• A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.
• Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki
órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.

• Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára.
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• Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.

• Munkaidejét munkáltatója, Szihalom Község Polgármestere határozza meg.
• Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia,
Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.).

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes
dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermekés ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén
kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.

A művészeti iskola kapcsolatrendszere:
Minden oktatási intézmény eredményes működésének biztosítéka a jó kapcsolatrendszer
kiépítése közvetlen és tágabb környezetével. Az iskola életében gyakran adódik alkalom külső
szereplésekre. A különféle művelődési intézmények igényei alapján kialakított programokon
kívül a zeneiskola maga is kezdeményezheti kulturális műsorok szervezését. (Ezek lehetnek:
ismeretterjesztő ifjúsági hangversenyek, közreműködések rendezvényeken, kiállítások
megnyitóján, ünnepségeken, stb.)
Az igazgató a rendkívüli eseményekről, eredményekről beszámolót, összefoglalót, vagy
emlékeztetőt készít.

Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
A valahová tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok
közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és
folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében. Intézményünk tudatosan ápolja, őrzi és
folyamatosan bővíti hagyományait.
Az intézmény eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola
jó hírnevének megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. A
hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, valamint a felelősöket a
nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi
rendezvényekre való színvonalas felkészítés és felkészülés - a képességeket és a
rátermettséget figyelembe véve - egyenletes terhelést adjon a pedagógusoknak és a
gyermekeknek egyaránt.
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai
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közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a
fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei
Nemzeti ünnepek
■ Október 6.
■ Október 23.
■ Március 15.
Iskolai ünnepélyek
■ Évnyitó
■ Karácsony
■ Ballagás
■ Évzáró
Iskolai hagyományok
■ Mikulás
■ Farsang
■ Iskolai Sportnap
■ Adventi gyertyagyújtás
■ Hangversenyek
■ Gyermeknap

Tanulói alkotások díja
Nkt. 46. § (9) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás
hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába
került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági
viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelésioktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz
szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más
hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Intézményünk esetében a tanulói alkotások díja nem releváns.

8. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
Alapvető feladat
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
39

2020
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.

Az intézmény dolgozóinak teendői baleset bekövetkezésekor
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézmény
vezetőjének. Az erre a feladatra kijelölt helyettes kitölti a baleseti jegyzőkönyvet.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell
vennie. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell
tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi
segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell
vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan
lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit
kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre
kell hajtani.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján:



A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.



A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a
fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló
esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.



A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személyt kell bevonni.

Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi
munkabiztonsági szabályzat (munkavédelmi) szabályozza.

szabályokat

az

iskolai

9. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK

9.1. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes
szabályai
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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.

•

A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.

•

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.

•

A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.

•

A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.

•

A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.

•

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.

•

A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.

•

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, 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.

9.2. 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.
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Az egyeztető eljárás
határozzuk meg:

részletes

szabályait

az

alábbiak

szerint

•

az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről

•

a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét

•

az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót
és a szülőt nem kell értesíteni

•

az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az
érintett feleket

•

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

•

az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése
szükséges

•

a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza

•

az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése

•

ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb
három hónapra felfüggeszti

•

az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon

•

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
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10. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS MEGSZERVEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS FELADATOK
•

a tankönyvrendelés előkészítése

•

össze kell gyűjteni a használt tankönyveket

•

követni kell a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét

•

az éves tankönyvrendeléskor be kell szerezni az elhasználódott kötetek
pótlását célzó vagy újonnan kiadott tankönyveket

Az iskolai könyvtár külön nyilvántartásba veszi a tartós tankönyveket. A tanév végén
összegyűjtött és újra kiosztandó tankönyveket külön gyűjteményként kezeli.
A könyvtár működése és a feladat időben történő elvégzése érdekében a tartós használatra
szánt tankönyvek és segédletek kölcsönzésére a tanév elején, visszaadására a tanév végén
kerül sor az alábbiak szerint: egy-egy osztály tankönyveinek egyben történő felvételének és
leadásának megszervezéséért az osztályfőnök a felelős.
A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban egyrészt az osztályfőnök készíti fel
szülői értekezleten, valamint osztályfőnöki órán a szülőket és a tanulókat, másrészt az iskola
írásban is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról az
alábbiak szerint:
Az iskola a szülők által írásban jelzett igények alapján tanulói számára ingyenesen kölcsönzi
a tankönyveket, tanulási segédleteket. A dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért
hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) a
tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók.
Amennyiben a dokumentum visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem
alkalmas, vagy a család szeretné megtartani, azt az alábbiak szerint teheti:

1 év használat után a dokumentum beszerzési ára 70%-ának a befizetésével,
2 év használat után a dokumentum beszerzési ára 50%-ának a befizetésével 3 és

annál több év használat után a dokumentum beszerzési ára 25%-ának a
befizetésével

A térítési összegek beszedéséért a könyvtáros tanár és az osztályfőnök a felelős. A
behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű
használat során elhasználódott dokumentumokat intézményvezetői engedéllyel tanévenként
le kell selejtezni.
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12. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet. A beiratkozás
díjtalan, a könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges. A könyvtárat nyitvatartási
időben a beiratkozott tagok használhatják. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a
könyvtári szabályok betartására.
A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
Az állományból egy-egy alkalommal maximum 5 kötet kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzési idő
egyszer meghosszabbítható.
A könyvek a tanév végéig kölcsönözhetők.
A dokumentumok közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,
periodikumok, nem nyomtatott dokumentumok.
A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára
kikölcsönözhetik.
Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony
megszűnése előtt köteles rendezni.
Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után
maximum 15 nappal írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére. A változásokat
hivatalos dokumentumokkal kell igazolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár
ajtajára.
Nyitva tartás időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, a
könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek tervezésében,
szervezésében a könyvtáros tanár a szaktanárokkal együtt vesz részt.
Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges
ismeretekről.
A könyvtáros tanár segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges
irodalomkutatásában. Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést.
A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről. A kölcsönzésben lévő műveket az
olvasó előjegyeztetheti. A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a
könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel elégítheti ki. A felmerülő költségek az olvasót terhelik.
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Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben. A letéti állományt
szeptember elején veszik át és tanév végén adják vissza a megbízott tanárok, akik az átvett
állományért anyagi felelősséggel is tartoznak. A letéti állomány nem kölcsönözhető.
Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a műnek
egy másik, kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni. Ha ez nem lehetséges, akkor az
olvasó a könyv mindenkori beszerzési költségét köteles megtéríteni. Végső esetben a könyvtár
a megrongált, illetve elveszett dokumentummal egyenértékű dokumentumot is elfogadhat.
Az igazgatóhelyettes I. feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése előtt
ellenőrizze az érintett személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.
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2. SZ. MELLÉKLET

TANKÖNYVTÁRI ÉS TARTÓS TANKÖNYVEK SZABÁLYZATA
A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a
könyvtárban leadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv
működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell
megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó
értékcsökkenést.
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig
vehetik igénybe.
A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához
szükséges tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők.
Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen
használni. Ebből fakadóan elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a
tanulmányai végéig használható állapotban legyen.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Ennek lehetőségei:


ugyanolyan könyv beszerzése,



anyagi kártérítés.

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás
esetben az igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a
megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes
vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:


az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,



a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,



a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár
megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban
a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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3. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja
Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét jelen adatkezelési szabályzat
határozza meg.

a) VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)
 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (továbbiakban „Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”)

 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
b) AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT LEGFONTOSABB CÉLJAI:
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény és a 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
végrehajtásának biztosítása
az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése,


 azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel






jogviszonyban állókkal, amelyeket az iskola tanulóiról, munkavállalóiról az
intézmény nyilvántart,
az adattovábbításra szabályok és az arra meghatalmazottak körének rögzítése,
az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
a nyilvántartott adatok módosítási, helyesbítési, törlési rendjének meghatározása,
az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének
közlése
a szolgálati titok védelmével kapcsolatos szabályok, rendelkezések meghatározása.

1.2 AZ

ADATKEZELÉSI

SZABÁLYZAT

ELFOGADÁSA ,

JÓVÁHAGYÁSA ,

MEGTEKINTÉSE

a) Az adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a
nevelőtestület 2020. augusztus 31-i értekezletén elfogadta.

b) Jelen adatkezelési szabályzatot a diákok, szüleik, az intézmény dolgozói
megtekinthetik az iskola honlapján, valamint az iskolatitkári irodában.
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1.3 AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA
a) Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény intézményvezetőjére,
valamennyi munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű.

b) Adatkezelési szabályzatunkat az elfogadást követő dátummal létesített tanulói

c)

jogviszony esetén a tanuló – a kiskorú tanuló szülője – köteles tudomásul venni. A
beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről írásban tájékoztatni
kell.
Fent nevezett dátummal létesített munkavállalói jogviszony esetén a
munkavállaló köteles tudomásul venni.
A munkavállalók adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony
megszűnését követő ötödik év december 31-ig terjedhet. Kivételt képeznek ez alól
a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő
leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni.

2. AZ INTÉZMÉNYBEN NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE
A nyilvántartott adatok körét a 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 2 §
rögzíti. Ezek az adatok kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint

2.1 A MUNKAVÁLLALÓK NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATAI


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. melléklete
alapján az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes
adatait tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

név, születési hely és idő, állampolgárság;
anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele
oktatási azonosító számát,
állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám; e-mail cím, azonosító száma
munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen
- végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási
intézmény nevét, az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget,
a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos
fokozat megszerzésének idejét,
- jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
- munkában töltött idő, munkavállalói jogviszonyba beszámítható idő,
besorolással kapcsolatos adatok,
- vezetői beosztását,
- besorolását,
- jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
- munkaidejének mértékét,
- tartós távollétének időtartamát,
- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága
- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
- munkaköre megnevezését, munkakörbe nem tartozó feladatra történő
megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi
büntetés, kártérítésre kötelezés,
- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az
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azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógustovábbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok
közül
- a szakmai gyakorlat idejét,
- akadémiai tagságát,
- munkaidő-kedvezményének tényét,
- minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben
rögzített határidejét,
- minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének
időpontját, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és
eredményét,
- az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját,
megállapításait.
- szabadság, kiadott szabadság,
- alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
- az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
- az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
- a többi adat az érintett hozzájárulásával.
A törvény által kötelezően kezelendő adatokon kívül az intézmény az illetmények átutalása
céljából kezeli a munkavállalók bankszámlájának számát.

- előmenetelével,

2.2 A TANULÓK NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATAI
A Nkt. alapján nyilvántartott tanulói adatok
a)
b)
c)
d)

e)

a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága állandó lakásának és
tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító
jelét,
szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma;
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen
- felvételivel kapcsolatos adatok,
- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és
minősítése, vizsgaadatok,
- mulasztásával kapcsolatos adatok,
- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
- kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézsége tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
tényét és hatályát,
- hogy egyéni munkarendben vesz-e részt,
- tanköteles-e,
- jogviszonya szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
- jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint
megszűnés esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési
intézményben szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést,
- jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
a tanuló- és gyermekbalesetekre vonatkozó adatok,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

tartós gyógykezelés okmányszáma
nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
évfolyamát,
a tanuló diákigazolványának sorszáma,
oktatási azonosító száma,
a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
az országos mérés-értékelés adatai, mérési azonosító,
azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a
Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló határon túli
kiránduláson,
többi adat az érintett hozzájárulásával.

2.3 ADATOK MEGŐRZÉSE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (10) bekezdése alapján
A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony
megszűnésétől számított tíz évig, az alkalmazottak, óraadók adatait a jogviszony
megszűnésétől számított öt évig kezeli.

3.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása
Az intézmény pedagógusainak a 2.1 fejezet szerint nyilvántartott adatai
továbbíthatók a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával
- továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek,
ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási
szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak..

3.2 A TANULÓK ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA
Az intézmény csak azokat a tanulói adatokat továbbítja, amelyeket jogszabály rendel
el. Az elrendelést az Nkt 41 § 7-9. bekezdése szabályozza. Iskolánkban ezek közül az
alábbiak szerint járunk el.
A gyermek adatai közül
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni
munkarendje, a mulasztásainak száma, a tartózkodásának megállapítása, a tanítási
napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való
távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes
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képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a
tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség,
ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági
szolgálat részére,
b) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új
iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,
c)

iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához,

d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi
dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi
állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot
ellátó intézménynek,
e) neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek,
szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
f)

a gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási
nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai
szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, továbbá
gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az
egészségügyi szakellátó között,

g) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
h) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, továbbítható.
i)

A gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási
nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai
szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
j) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a
gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés
nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai
ellenőrzés végzőjének,
k) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére
továbbítható.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és
igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a
jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
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4.

AZ ADATKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉNEK
MEGHATALMAZÁSA

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat
betartásáért az intézmény intézményvezetője a felelős. Jogkörének gyakorlására az
ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő
pedagógusokat, a gazdaságvezetőt és az iskolatitkárt hatalmazza meg.
A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az
intézmény intézményvezetője személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját
felelősségével látja el.
Az intézményvezető személyes feladatai:
 a 2.1 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
 a 2.2 fejezet a) és b) szakaszában meghatározott adatok továbbítása,
a 2.1 és 2.2 fejezetekben meghatározott adatok kezelésének rendszeres
ellenőrzése, a 3.1 és 3.2 fejezetekben meghatározott adattovábbítás
rendszeres ellenőrzése,
a 3.2 fejezet b) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás
értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a
szakmai ellenőrzés végzőjének,
a 2.2. fejezet p) szakaszában meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az
érintettek hozzájárulásának beszerzése.
Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat
látnak el az alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben.

Intézményvezető-helyettesek:
 a munkaköri leírásukban meghatározott felosztás szerint felelősek a 2.2 fejezet a, b,
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, szakaszaiban meghatározott adatok kezeléséért,
 a 3.2 fejezet a, b, c, d, e, f, szakaszaiban szereplő adattovábbítására.
Iskolatitkár:
 tanulók adatainak kezelése a 2.2 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, szakaszai szerint,
 a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 c) szakasza szerint



a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1 a, b, c, d, szakaszai
szerint, a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése,
a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása,
adatok továbbítása a 3.1. szakaszában meghatározott esetben.
Osztályfőnökök:
a 3.2 fejezet b, szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom és tudás
értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a
szülőnek



a 2.2 fejezet e szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés
napján köteles továbbítani a munkavédelmi felelősnek.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
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a 2.2 fejezet a, b, c, d, g, h, i, l, o, szakaszában szereplő adatok,
a 3.2 fejezet a, b, c, d, szakaszában szereplő adattovábbítás.

Munkavédelmi felelős:
 2.1 fejezet a, b, c szakaszában meghatározott, nyilvántartás vezetése és az adatok
jogszabályban előírt továbbítása,
 2.2 fejezet a, b, c, e, g, h, i, szakaszában meghatározott nyilvántartás vezetése és az
adatok jogszabályban előírt továbbítása.
Az iskolai weblap és blog szerkesztésével megbízott alkalmazottak:
beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől,
akikről a weblapon személyes adatokat tartalmazó információk jelennek meg,
 beszerzi a hozzájárulást a honlapra kerülő olyan pedagógusoktól és diákoktól, akikről
kiemelten a személyüket ábrázoló fénykép jelenik meg a honlapon (a csoportképeken
szereplő személyektől hozzájárulást kérni nem szükséges),
 a fentiekben említett hozzájárulás általában szóbeli, kritikus esetekben írásos.



Az intézménybe történő beiratkozás során minden tanuló törvényes képviselője nyilatkozatot
tesz, hogy gyermeke neve, osztálya, fényképe, oklevelei, alkotásai, videófelvételek, amelyen
szerepel honlapra, blogra történő feltöltéséhez hozzájárul.

5. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA
5.1 Az adatkezelés általános módszerei
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
 nyomtatott irat,
 elektronikus adat,
 az iskola weblapján, blogján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.
Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel
is vezethetők.

5.2 AZ MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYI IRATAINAK VEZETÉSE
5.2.1 Személyi iratok
Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával
keletkezett – adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a munkavállaló személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
A személyi iratok köre az alábbi:
 a munkavállaló személyi anyaga,
 a munkavállaló tájékoztatásáról szóló irat,
 a munkavállalói jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok (pl. illetményszámfejtéssel
kapcsolatos iratok),
 a munkavállaló bankszámlájának száma
 a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó
iratok.
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5.2.2 A személyi iratokra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek
alapja: a közokirat vagy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli
rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése,
jogszabályi rendelkezés.

5.2.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak:
 az intézmény vezetője és helyettesei,
 az iskolatitkár mint az adatkezelés végrehajtója,
 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek,
 saját kérésére az érintett munkavállaló.
A személyi iratok védelme
A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek:
 az intézmény intézményvezetője
 az intézmény intézményvezető-helyettesei
 az adatok kezelését végző iskolatitkár.

5.2.4

A személyi iratokat és a személyi adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok
technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának
külön védelmi intézkedéseket (ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról
való törlés, stb.) kell tennie.

5.2.5 A személyi anyag vezetése és tárolása

A munkavállalói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a
munkavállaló személyi anyagának összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen
szabályzat szerint kezeli. A személyi anyagban az 5.2.1 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva,
keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt
szekrényben kell őrizni.
A személyi anyag része a munkavállalói alapnyilvántartás. Az
alapnyilvántartás első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban
számítógépes módszerrel is vezethető. A számítógéppel vezetett munkavállalói
alapnyilvántartást ki kell nyomtatni a következő esetekben:

 a munkaviszony első alkalommal való létesítésekor
 a munkaviszony megszűnésekor
 ha a munkavállaló adatai lényeges mértékben megváltoztak.
A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját, aki 8 napon belül köteles intézkedni az
adatok átvezetéséről.
A személyi anyag vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az intézmény vezetője a
felelős. Utasításai és az munkavállalók munkaköri leírása alapján az anyag
karbantartását a gazdaságvezető és az iskolatitkár végzik.
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5.3 A TANULÓK SZEMÉLYI ADATAINAK VEZETÉSE
5.3.1 A tanulók személyi adatainak védelme
A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek
 az intézmény intézményvezetője
 az intézményvezető-helyettesek
 az osztályfőnök
 az iskolatitkár.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Ha az adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb
informatikai eszköz útján történik, a személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében az adatkezelőnek és az adat továbbítójának külön védelmi intézkedéseket
(ellenőrzés, jelszavas védelem, az elküldés után a hálózatról való törlés, stb.) kell tennie.

5.3.2 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása
A tanulói jogviszony létesítésekor az intézmény vezetője gondoskodik a tanulók
személyi adatainak összeállításáról, s azt a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat
szerint kezeli. A diákok személyi adatai között az 2.2 fejezetben felsoroltakon kívül más
anyag nem tárolható. A személyi adatokat osztályonként csoportosítva az alábbi
nyilvántartásokban kell őrizni:
 összesített tanulói nyilvántartás
 törzskönyvek
 bizonyítványok
 beírási napló
 osztálynaplók
 a diákigazolványok nyilvántartó dokumentuma.
5.3.2.1 Az összesített tanulói nyilvántartás (e-napló)
Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges
adatok
biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása céljából. Az
összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
- a tanuló neve, osztálya,
- a tanuló azonosító száma, diákigazolványának száma,
- születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, anyanyelve
- állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma,
- a tanuló általános iskolájának megnevezése.
- SNI, BTM státusza
- gyermekvédelmi támogatásban részesülés,
- ingyenes tankönyvre, étkezési kedvezményre jogosultság
- egyéb, a tanulmányokkal, ill. a tanulói jogviszonnyal összefüggő adatok, információk.
A nyilvántartást az intézményvezető utasításait követve az iskolatitkár vezeti. A tanulói
nyilvántartás minden év szeptember 1-jéig (alapfokú művészeti iskola esetében szeptember
15-ig) első alkalommal papír alapon készül, majd a továbbiakban számítógépes módszerrel
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vezethető. A számítógéppel vezetett tanulói nyilvántartás folyamatosan pontos és teljes
vezetéséért az iskolatitkár felelős. Tárolásának módjával biztosítani kell, hogy az adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az elektronikus formában vezetett tanulói
nyilvántartás másodpéldányban történő tárolását biztosítani kell.
A tanuló és szülője a tanuló adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles
tájékoztatni az osztályfőnököt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok átvezetéséről.
5.3.2.2. KIR rendszer használata
1. A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás
keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi,
foglalkoztatási, és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
jogszerűégéért az oktatásért felelő miniszter felel.
2. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő
igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben
meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és
intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
3. A KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak,
a) aki tanulói jogviszonyban áll,
b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
c) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,
e) akit óraadóként foglalkoztatnak.
4. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
5. A tanulói nyilvántartás a tanuló
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége
tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e,
jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének időpontját,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) tanulmányai várható befejezésének idejét,
q) évfolyamát tartalmazza
6. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére
hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve
részére. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes
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személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének.
A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR
működtetőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az
azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és
lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a
kapcsolati kódon értesíti a KIR működtetőjét.
A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIRben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A tanulói
nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
7. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási
intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a
végzettség,
szakképzettség,
a
pedagógus-szakvizsga,
PhD
megszerzésének idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
i) vezetői beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének időtartamát.
8. Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell
megadni.
9. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes,
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének,
időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos
eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv
részére.
10. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
11. A KIR működtetője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet
azonosítás céljából megküld a KIR működtetőjének. A személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes személy természetes
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személyazonosító
adatainak
és
lakcímének
a
személyi
adatés
lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR
működtetőjét. A KIR működtetője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból
vezeti át.
12. A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR működtetője az országos
egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés
esetén a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.

5.4 A SZOLGÁLATI TITOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e
szabályzatban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola
tanárai, vezetői feladatkört ellátó munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok
védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi adatait kizárólag az e szabályzatban
meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok
bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő)
továbbítása szigorúan tilos.

5.5 AZ

ADATNYILVÁNTARTÁSBAN ÉRINTETT MUNKAVÁLLALÓK, TANULÓK ÉS

SZÜLŐK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK RENDJE

5.5.1 Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak
módosítására
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy
az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
A munkavállaló, a tanuló vagy gondviselője tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését illetve kijavítását, amelyet az
adatkezelő köteles teljesíteni. A munkavállaló, a tanuló illetve gondviselője jogosult
megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben
továbbították.
A munkavállaló a közokirat, illetve a munkáltató döntése alapján bejegyzett
adatok helyesbítését vagy törlését csak közokirat, illetve a munkáltató erre irányuló
nyilatkozata vagy döntésének az illetékes szervek által történt megváltoztatása alapján
kérheti.
Az érintett munkavállaló, tanuló illetve gondviselője kérésére az intézmény
vezetője tájékoztatást ad az intézmény által kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó
által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az intézmény
intézményvezetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető
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formában köteles megadni a tájékoztatást.

5.5.2 AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK TILTAKOZÁSI JOGA
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az intézmény intézményvezetője - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz
fordulhat.

5.5.3 A BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGE
Ha az intézmény adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az
érintett munkavállaló, tanuló vagy annak gondviselője az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

IRATKEZELÉS
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 84-86. §. tartalmazza a köznevelési intézmények
iratkezelésének szabályait.

AZ IRATTÁRI ŐRZÉS SZABÁLYAI
Az iratok fizikai biztonságát az irattár zárva tartása biztosítja. Az irattárhoz az iskolatitkárok
és a pedagógiai asszisztensek férhetnek hozzá. Az elektronikus adatokat a titkárság
számítógépein, az intézményi szerveren, illetve az archiválási célra szolgáló külső memóriában
tároljuk. A hozzáférés csak az adatkezelőknek engedélyezett. A számítástechnikai
biztonságért a rendszergazda, illetőleg az adatkezelők felelnek. Amennyiben jogszabály
másképp nem rendeli, az elektronikus adatokat a papír alapon tároltakkal megegyező ideig
kell megőrizni.
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A PAPÍR ALAPÚ IRATOK TÁROLÁSI IDEJE:
I. NEM SELEJTEZHETŐK :
Alapító okirat és módosításai Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek Törzslapok,
beírási naplók, Munkaügyi iratok, anyakönyvek nem selejtezhetők.
Az intézmény esetleges jogutód nélküli megszűnésekor azokat az illetékes közlevéltárban, az
idevonatkozó előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

II. 50 ÉVIG MEGŐRZENDŐK :
Személyzeti, bér és munkaügyek, Társadalombiztosítási ügyek

III. 20 ÉVIG MEGŐRZENDŐK:
Gyermekek/diákok felvétele, átvétele

IV. 10 ÉVIG MEGŐRZENDŐK :
Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek, fenntartói irányítással
összefüggő okiratok, megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek, szakmai ellenőrzés,
belső szabályzatok, nevelési oktatási kísérletek iratai, leltár, állóeszköz-nyilvántartás,
vagyonnyilvántartás, selejtezés.

V. 5 ÉVIG MEGŐRZENDŐK:
Munkatervek, jelentések, statisztikák, tantárgyfelosztás, órarend, panaszügyek, általános
levelezés, tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek, naplók, diákönkormányzat szervezése,
működése, szülői munkaközösség működése, szakértői vélemények, javaslatok,
vizsgajegyzőkönyvek éves költségvetés, költségvetési bizonylatok, tanulói térítési díjak.

VI. 3 ÉVIG MEGŐRZENDŐK :
Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyek, általános levelezés

VII. 1 ÉVIG KELL MEGŐRIZNI :
A tanulók vizsgadolgozatait, dolgozatai

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen adatkezelési szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának
melléklete.

17

2020
4. sz melléklet

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Jogszabályi vonatkozások




a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény rendelkezései,



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



a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4.
számú melléklete, valamint a - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak
figyelembevételével készült.
2. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

2.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed az intézményben keletkező, az oda érkező,
illetve az onnan továbbított valamennyi iratra.
3. Az iratkezelés szabályozása
3.1. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba átadását
szabályozza.
3.2. Az intézmény vezetője az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal
összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az
iratkezelés felügyeletét ellátó személyt.
4. Az iratkezelés felügyelete az Intézményen belül
4.1. Az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és
ügyrendi szabályok, és az alkalmazott informatikai eljárások betartásáért, valamint az
irattári terv és az iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és
biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az
iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért,
felügyeletéért az intézmény vezetője felelős.
4.2. Az intézmény iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az oda érkezett, ott
keletkező, illetve onnan továbbított irat:
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető
legyen;
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b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő
feltételek biztosítva legyenek;
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen;
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása
megelőzhető, valamint a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez megfelelő támogatást biztosítson.
4.3. Az intézmény vezetője gondoskodik:
a) az Iratkezelési Szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik
a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a Szabályzat
módosítását;
b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és
továbbképzéséről;
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, kézbesítőkönyv, iratminták és
formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.)
biztosításáról;
d) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről;
e) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról.

II. Fejezet
Az iratok kezelésének általános követelményei
1. A Szabályzatban használt általános fogalmak, értelmezések
1.

átadás

Irat, ügyirat vagy irat együttes kezelési jogosultságának dokumentált
átruházása
2.

átmeneti irattár

Az intézmény által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben az
irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy központi irattárba adás
előtti őrzése történik.

3.

beadvány

Valamely szervtől vagy személytől érkező papíralapú vagy elektronikus irat.

4.

csatolás

Iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása

5.

elektronikus tájékoztatás

Olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, amely az iktatási számról,
az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy ügyintézőjéről és az
ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesíti az ügyfelet.
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6.

elektronikus visszaigazolás

Olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, amely az elektronikus úton
érkezett irat átvételéről és az érkeztetés sorszámáról értesíti annak küldőjét.

7.

expediálás

Az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének, adathordozójának,
fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása.

8.

gépi adathordozó

Külön jogszabályban meghatározott, kommunikációra felhasználható, valamint az
elektronikus adat tárolására alkalmas eszköz.

9.

iktatás

Az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az iktatókönyvben és az
iraton.

10.

iktatókönyv

Olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása
történik.

11.

iktatószám

Olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó intézmény látja el az iktatandó iratot.
12.
irat
Irat minden írott szöveg, számadatsor, térkép (tervrajz), amely bármilyen anyagon,
alakban és bármely eszköz felhasználásával keletkezett, kivéve a megjelentetés
szándékával készült könyvjellegű kéziratokat. Iratnak minősülnek a gépi adatfeldolgozás
útján rögzített adatok is.
iratkezelés
Az iratkezelés fogalmi köréhez tartozik az intézményben keletkezett, az oda érkező, illetve az
onnan továbbított valamennyi irat, iktatása, nyilvántartása, segédletekkel ellátása,
kézbesítése, valamint az elintézett iratok irattári kezelése, megőrzése, selejtezése és
levéltárnak való átadása.
14.
iratkezelési szabályzat
Az iratkezelési szabályzat az intézményben keletkezett, az oda érkező, illetve az onnan
továbbított valamennyi irat kezelésének biztonságos módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő
átadását szabályozza.

13.

15.

iratkölcsönzés

Az irat vissza hozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból

16.

irattári anyag

Irattári anyagnak az intézmény és jogelődei működése során keletkezett iratok, valamint az
iratokhoz kapcsolódó mellékletek.

17.

irattári terv

Az iratok rendszerezésének és megőrzésének alapjául szolgáló terv, amely rendszerbe
foglalja az ellátott ügyköröket, és az iratokat ezeknek megfelelően tagolja. Az ellátott
ügykörök (ügycsoportok) tagolása az irattári tervben sorszámmal jelölt tételek (tárgyi
csoportok) szerint történik.

18.

irattári tétel
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Az intézmény szervezetének és működésének megfelelően kialakított - egyéni irattári őrzési
idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartoznak.

19.

irattári tételszám

Az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását,
selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód.

20.

irattárba helyezés

Az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban történő dokumentált
elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő
vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre.

21.

kezelési feljegyzések

Az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos vezetői vagy ügyintézői utasítások.

22.

kézbesítés

A küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatása a
címzetthez.

23.

központi irattár

Az intézmény irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére és
rendszerezésére szolgáló tárolóeszköz.

24.

küldemény

Olyan irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, vagy a hozzá tartozó listán
címzéssel láttak el.

25.

küldemény bontása

Az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvashatóvá tétele.

26.

levéltárba adás

A lejárt helybeni őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak
átadása az illetékes közlevéltárnak.

27.

másodlat

Az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon
hitelesítettek.

28.

másolat

Az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem
hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat.

29.

megsemmisítés

A kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró
módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése.
30.

mellékelt irat

Az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól –
elválasztható.
31.

melléklet

Valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól.
32.

selejtezés

A lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre
történő előkészítése.
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33.

szerelés

Ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges jel-legű
összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell;
34.

szignálás

Az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kijelölése, az
elintézési határidő és a feladat meghatározása.

35.

továbbítás

Az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, amely
elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetőségének
biztosításával is.

36.

ügyintéző

Az ügy intézésére kijelölt személy.
ügyirat
Egy ügyben keletkezett valamennyi irat.

37.
38.

ügykör

A szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott csoportja.
2. Az iratok rendszerezése
2.1. A közfeladatot ellátó intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének
áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy
irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak)
minősülnek.
2.2. Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó intézmény irattári anyagába tartozó
egyéb más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott
irattári tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári
egységekbe kell besorolni.
3. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
3.1. Az iratokat e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell
nyilvántartani (iktatni).
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles
dokumentumaként lehessen használni. Az iratok iktatásával és az iratforgalom
dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata pontosan követhető és
ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.
4. Az iratkezelés megszervezése
4.1. A Szihalmi Általános Iskola és AMI iratkezelése központi iratkezelési rendszerben
valósul meg.
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III. Fejezet
Az iratkezelés folyamata
1. A küldemények átvétele
1.1. A küldemény átvételére jogosult:
a) a címzett vagy az általa megbízott személy;
b) az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy;
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy;
1.2. A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni:
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát;
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét;
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét.
1.3. A küldeményt átvevő, a papíralapú iratok esetében, a kézbesítőokmányon
olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az
„azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell
megjelölni. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles
haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén, felbontás
nélkül a címzettnek vagy az illetékes személynek iktatásra átadni.
1.4. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papíralapú iratok esetében az
átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának
meglétét. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni
kell.
1.5. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt továbbítani kell a
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak.
2. A küldemény felbontása
2.1. Az intézményhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével
a) a címzett, vagy
b) a iratkezelést felügyelő vezető által felhatalmazott személy, vagy
c) a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott dolgozók bonthatják fel.
2.2. Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani azokat a küldeményeket,
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak,
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, valamint
c) amelyek névre szólóak és megállapíthatóan magánjellegűek.
2.3 A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani
a diákönkormányzat, az iskolaszék, az intézményi tanács, a szülői szervezet, a
munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek
felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának.
A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény
Iratkezelési Szabályzat szerinti iktatásáról.
A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum
megjelölésével, a küldeményen köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény
címzetthez való eljuttatásáról.
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2.4. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és
olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről
tájékoztatni kell a küldőt is.
2.5. Ha felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket
tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy
feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb
értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az
elismervényt az irathoz kell csatolni.
2.6. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy
fűződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható
legyen. Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték
csatolásával biztosítható. Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem
lehet megállapítani, az ezek igazolására szolgáló információ hordozókat az irathoz kell
csatolni.
2.7. Az elektronikus iratot gépi adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú
kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és mellékelt iratot kell
kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni az elektronikus
adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus
aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon
feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.
2.8. Az irat munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli tanulmányozásáról,
feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni.
2.9. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű
adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell
rendelkezni.
3. Az iktatókönyv
3.1. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az
iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni.
Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat:
a) iktatószám;
b) iktatás időpontja;
c) küldemény elküldésének időpontja, módja;
d) küldő megnevezése, azonosító adatai;
e) érkezett irat iktatószáma (idegen szám);
f) mellékletek száma;
g) az ügyintéző megnevezése;
h) irat tárgya;
i) elő- és utóiratok iktatószáma;
j) kezelési feljegyzések;
k) ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja;
l) irattári tételszám;
m) irattárba helyezés időpontja.
3.2. Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot
- az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz
tartozó első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni.
3.3. Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell
zárni. A kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő
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aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a
körbélyegző lenyomatával hitelesíteni kell.
4. Az iktatószám
4.1. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival Az
iktatószám felépítése a központi ügyiratkezelés esetén: főszám/év. (Gyűjtőszám
használata esetén: Főszám/alszám/év. Gyűjtőszám alkalmazásakor az alszámokról ún.
gyűjtőívet kell vezetni.)
4.2. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell
nyilvántartani. Egy adott ügyhöz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan
kiadott alszámokon kell nyilvántartani.
5. Az iktatás
5.1. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő
munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat,
elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű
iratokat.
5.2. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: a)
könyveket, tananyagokat;
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat;
c) meghívókat;
d) nem szigorú számadású bizonylatokat;
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
f) pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint);
g) munkaügyi nyilvántartásokat;
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
i) közlönyöket, sajtótermékeket;
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat.
5.3. Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell
érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés
olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem
használható fel újra.
5.4. A kézi iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat
összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon
olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot
egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást
keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.
5.5. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. Az előzményt az
irathoz kell szerelni. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára,
rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat
iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát.
6. Szignálás
6.1. Az iratkezelő az érkezett iratot köteles az intézmény vezetőjének vagy a vezető
megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). Az irat
szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait
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(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével
írásban teszi meg.
7. Kiadmányozás
7.1. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező
személy írhat alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet
továbbítani. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás és az
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.
7.2. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve
mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával
igazolja, továbbá
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett az intézmény
hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű
aláírásmintája és
- a kiadmányozó intézmény bélyegzőlenyomata.
Az intézménynél keletkezett iratokról a intézmény vezetője vagy ügyintézője, hitelesítési
záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
7.3. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a
hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni.
7.4. Az intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
a)
a nevelési-oktatási intézmény aa) nevét, ab) székhelyét,
b)
az iktatószámot,
c)
az ügyintézés helyét, idejét,
d)
az irat aláírójának nevét, beosztását és
e)
a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
7.5. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus
levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők.
Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra
rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását.
7.6. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások
alkalmazhatók:
a) „Saját kezű felbontásra!”,
b) „Más szervnek nem adható át!”,
c) „Nem másolható!”,
d) „Kivonat nem készíthető!”,
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”,
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.),
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.
7.7. Az előzőekben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű
adatok megismerését.
7.8. A intézmény vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását.

26

2020
8. Expediálás
8.1. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani kell. Az
iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy a hiteles iratokon végrehajtottak-e minden kiadói
utasítást, és a mellékletek csatolva vannak-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell
a nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat.
8.2. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön
kézbesítő, futárszolgálat stb.).
9. Irattározás
9.1. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően
kell végezni.
9.2. Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem
igénylő, kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat.
9.3. Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz hozzá kell rendelnie
(papíralapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az
előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e. A feleslegessé vált munkapéldányokat
és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a selejtezési eljárás mellőzésével meg kell
semmisíteni. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba
helyezés időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe.
9.4. Az irattári őrzés idejét az 1. mellékletként kiadott irattári terv határozza meg A
központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok tehetők el.
9.5. Az intézmény dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A
kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. Papíralapú
iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet
mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az
irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.
10. Selejtezés
10.1. Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető rendeli el és az általa kijelölt legalább
3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített
őrzési idő leteltével.
10.2. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv
körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
iktatás után 2 példányban az illetékes levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés
engedélyezése végett.
10.3. A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.
10.4. A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások
figyelembevételével gondoskodik.
11. Levéltárba adás
11.1. A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem
fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó
költségére az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak
mellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt,
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teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell
készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott iratokról készített jegyzéket - a
levéltárral egyeztetett módon - elektronikus formában is át kell adni.

IV. Fejezet
1. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme
1.1. Az intézmény alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár gépi
adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre
munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást
ad.
1.2. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal
kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről.
Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind a
gépi adathordozó esetében.

V. Fejezet
1. Egyéb rendelkezések
1.1. Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni.
1.2. Ha az intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő

1.3.

ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban
lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe kell vezetni. Az irattár átvételéről
jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes
levéltárnak.
Ha az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, az intézmény vezetője a fenntartó
intézkedésének megfelelően gondoskodik az 1.2. pontban felsorolt feladatok
ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárban elhelyezett iratainak
jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - az
intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak.

VI. Fejezet
1. Záró rendelkezések
1.1 A Szihalmi Általános Iskola és AMI Iratkezelési Szabályzata az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

1.2 Ez az Iratkezelési Szabályzat 2018. november 15-én lép hatályba.
1.3 Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi iratkezelési
szabályzatok hatályukat vesztik.
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Mellékletek:

1. Irattári Terv
2. Iratselejtezési jegyzőkönyv minta
3. A Szihalmi Általános Iskola és AMI tanügyi dokumentumainak vezetése
4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerint alkalmazható záradékok
5. Kivonat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből
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1. számú melléklet

A Szihalmi Általános Iskola és AMI Irattári Terve

Irattári
tételszám

I.

Ügykör megnevezése

Őrzési idő (év)

Vezetési, igazgatási és személyi ügyek

1.

Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés

nem selejtezhető

2.
3.

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

nem selejtezhető

4.

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem,

10

5.

Fenntartói irányítás

10

6.

Szakmai ellenőrzés

20

7.

Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek

10

8.

Belső szabályzatok

10

9.

Polgári védelem

10

10.

Munkatervek,

Személyzeti, bér- és munkaügy

jelentések,

50

5

Statisztikák
Panaszügyek

11.
II.

12.

5

Nevelési-oktatási ügyek

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások

13. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

10
nem selejtezhető

14.

Felvétel, átvétel

20

15.

Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek

5

16.

Naplók

5

17.

Diákönkormányzat szervezése, működése

5
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18.

Pedagógiai szakszolgálat (SNI és BTMN-es szakértői vélemények)

5

19.

Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése

5

20.

Szaktanácsadói javaslatok és ajánlások

5

21.

Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó dokumentumok (minősítés,
tanfelügyelet, önértékelés)

5

22.

Vizsgajegyzőkönyvek

5

23.

Tantárgyfelosztás

5

24.

Gyermek- és ifjúságvédelem

3

25.

Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai

1

III.

Gazdasági ügyek

26.

Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok,
helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek nélküli

határidő

27.

Társadalombiztosítás

50

28.

Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés

10

29.

Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok

5

30.

A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak

5

31.

Szakértői bizottság szakértői véleménye

20

32.

Költségvetési támogatási dokumentumok

5
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IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV

minta
Szerv megnevezése:

Ikt. szám:

IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült:
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése)

A selejtezési bizottság tagjai:

(név, beosztás)
(név, beosztás)
(név, beosztás)

A munka megkezdésének időpontja: (dátum)
A munka befejezésének időpontja: (dátum)
Selejtezés alá vont iratok: (megnevezés és az irat évköre)
A kiselejtezett iratok mennyisége:….. (ifm)
A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt …. lap iratjegyzéken felsorolt iratok kiselejtezését
javasolják.
A selejtezésre kijelölt iratanyag a levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül.
k.m.f.
……………………………………..
ellenőrző vezető aláírása

Levéltári záradék:
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A Szihalmi Általános Iskola és AMI tanügyi
dokumentumainak vezetése
EGYES TANÜGYI OKMÁNYOK VEZETÉSE, AZ ISKOLAI ZÁRADÉKOK ÉS A
KÖTELEZŐ NYOMTATVÁNYOK

1.) Naplók
Beírási napló
Elektronikus napló hiánya esetén az általános iskolában a "Tü. 36.r.sz." BEÍRÁSI NAPLÓT
kell használni
A beírási napló kitöltésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
Az első osztályba felvett tanulókat a beiratkozás alkalmával névsor szerint kell beírni az
iskola "beírási napló"-jába.
A beírási sorszámot hivatkozásoknál, valamint más naplókban, ügyiratokon törni kell a
beírás évszámával, hogy az azonos beírási sorszámok zavart ne okozzanak.
Az iskolából kimaradt vagy kizárt tanulót a beírási naplóból törölni kell. A kimaradás okát
és idejét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni.
Az osztályismétlésre utasított tanuló nevét törölni kell az eredeti beírási naplóból és
egyidejűleg az új osztálynak megfelelő naplóba kell átvezetni.
Az iskola mindenkori tanulólétszámát az iskola valamennyi évfolyamáról kiállított beírási
naplók összesített létszáma adja.
A foglalkozási napló:
KRÉTA rendszeren keresztül
2.) Törzslap
Az iskolai tanulmányok alatti törzslap "Az iskola a tanulókról a felvételt követő harminc
napon belül nyilvántartási lapot (a továbbiakban: törzslap) állit ki.” Az iskolában a
törzslapon fel kell tüntetni a teljes tanulmányi időre kiterjedően a tanuló év végi
osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat.
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján
póttörzslapot kell kiállítani. A törzslapok szigorú számadású nyomtatványoknak minősülnek.
A törzslapon javítani csak a következő módon szabad:
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•

A hibás szöveget egyszeri áthúzással kell érvényteleníteni úgy, hogy az eredeti szöveg
olvasható maradjon.

•

Az érvénytelenített szó vagy szöveg közvetlen közelében, a legalkalmasabb helyre kell
a helyes szót vagy szöveget beírni. Ha a helyesbítés, javítás igazolására itt nem lenne
elég hely, csillaggal vagy indexszámmal kell a bejegyzett szöveget és az igazoló
záradékot ellátni.

•

A záradékot a javítást végző osztályfőnök és az igazgató írja alá, és az iskola
körbélyegzőjével hitelesíti

•

A törzslapon ráírással, radírozással, kaparással, vegyszerrel, a hibás szöveg
lefestésével, vagy ragaszásával javítani tilos.

•

A törzslap üresen maradt, felesleges rovatait az utolsó tanév lezárásakor az üresen
maradt tartaléklapokat is át kell húzni. Az igazgató illetve a tagintézmény vezetője a
törzslapot tanévenként ellenőrzi, aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesítve
lezárja.

•

A törzslapokat az intézményben őrzik, nem selejtezhetőek.

4.) Tanuló kimaradásának vezetése
A tanuló a jogszabályokban előírt feltételek mellett történő kizárásával, törlésével a tanulói
jogviszony megszüntetésének dátumát és a tanulói jogviszony megszűnésének okát a napló
megjegyzési rovatába kell beírni. Pontosan, ugyanennek a dátumnak és záradéknak kell
szerepelni a "Beírási napló"-ban, a tanuló Törzslapján. Ezért a bejegyzés megtétele előtt az
osztályfőnök a titkárságon egyeztesse a tényállást. A bejegyzést mindig azon a napon kell
megtenni, amikor a törlés, kizárás, stb. érvénybe lép. Az iskolai tanulólétszámot az év
bármely napján a Beírási napló, Törzslap, Osztálynapló alapján egyértelműen lehessen
megállapítani.

5.) Bizonyítvány
A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi bizonyítványokat
egy bizonyítványkönyvbe kell vezetni, függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor
változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján
kell kiállítani. A tanuló által elvégezett évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani.
A bizonyítványban fel kell tüntetni az OM azonosítót.
Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap)
alapján másodlat állítható ki. A másodlatért a külön jogszabályban meghatározottak
szerint illetéket kell leróni.
Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján –
kérelemre – pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló
melyik évfolyamot, mikor végezte el.
A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése
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Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon,
hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. A
bizonyítványok szigorú számadású nyomtatványoknak minősülnek.
Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet
készít, és a bizonyítványt megsemmisíti.
Az iskola nyilvántartást vezet:
a.) az üres bizonyítvány-nyomtatványokról,

b.) a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról,
c.) az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról.
6.) Tantárgyfelosztás és az órarend
Az iskolai pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelező óraszámának
(foglalkozási idejének), a kötelező óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak
meghatározásához tantárgyfelosztást kell készíteni. A tantárgyfelosztást az iskola
igazgatója – a nevelőtestület véleményének kikérésével – írja alá, majd a fenntartó hagyja
jóvá.
A tantárgyfelosztás alapján órarend készül, amely tartalmazza a tanórai és az egyéb
foglalkozások időpontját.
7.) Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelési-oktatási
intézmény nevelőtestülete, szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény
működésére, a gyermekekre, a tanulókra vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó
kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), illetőleg, ha a jegyzőkönyv készítését
rendkívüli esemény indokolja, s elkészítését a nevelési-oktatási intézmény vezetője
elrendelte.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását,
az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az
elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az
aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen
lévő alkalmazott írja alá, hitelesíti.

8.) Az iskolák által alkalmazott záradékok
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerint alkalmazható záradékok.

9.) Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 30. bekezdésének 94.§ szerint használható
nyomtatványok.
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20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerint alkalmazható
záradékok

Záradék

Dokumentumok

1.

Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] Bn., N., TI., B. a(z)
(iskola címe) .................... iskolába.

2.

A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z)
(betűvel) .......... évfolyamon folytatja.
Bn., TI.

3.

Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola.

Bn., TI., N.

4.

Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy
osztályozó vizsga letételével folytathatja.

Bn., TI., N.

5

. ..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint
B. végzi.

N., Tl.,

6.

Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól

N.,Tl.,B.

7.

..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben

N., Tl., B.

teljesítette a következők szerint: ....

8.

Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../.....
tanévben felmentve ............................................ miatt.
Kiegészülhet:

N., TI., B.

osztályozó vizsgát köteles tenni

9.

Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) N., TI.
magántanulóként folytatja.

10.

Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy
B. tanulása alól.

N., TI.,

Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.

11.

Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ...................
tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni.

12.

A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a
megrövidítésével teljesítette.

13.

A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve
.................... -tól ........................ -ig.

évfolyam
N., TI.

tanulmányi idő
N., TI., B.
N.

Kiegészülhet:
Osztályozó vizsgát köteles tenni.
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14.

Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület
határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.

15.

A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba
léphet, vagy

N., TI.
N., TI., B.

A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte,
tanulmányait .......................... évfolyamon folytathatja.

16.

A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási
évnél hosszabb ideig, .................. hónap alatt teljesítette.

17.

A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.

N., TI.
N., TI., B.,

A javítóvizsgán ..................... tantárgyból ..........................

TI., B.

osztályzatot
kapott ....................... évfolyamba léphet.

18.

A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az
évfolyamot meg kell ismételnie.

N., TI., B.

19.

A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott.

TI., B.

Évfolyamot ismételni köteles.

20.

A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát
tett.

21.

Osztályozó vizsgát tett.

22.

A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve.

TI., B.

23.

TI., B.

TI., B.

A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve.

24.

Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga

25.

letételére .............................-ig halasztást kapott.

26.

N., TI.

TI., B.

Az
osztályozó
(javító-)
vizsgát engedéllyel
a(z) TI., B.
................................ iskolában független vizsgabizottság előtt tette le.

27.

A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja
tanulmányait.

TI., B., N.

28.

Tanulmányait ......................................... okból megszakította,
a tanulói jogviszonya .......................................-ig szünetel.

Bn., TI.

29.

A tanuló jogviszonya

Bn., TI., B., N.

a) kimaradással,
b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
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d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) ........................ iskolába való átvétel miatt

megszűnt,

a

létszámból

30.

............................. fegyelmező intézkedésben részesült.

31.

............................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés
végrehajtása .............. ........................-ig felfüggesztve.

32.

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén

törölve.

N.

Tl.
Bn., TI., N.

a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam.
b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan
mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a)
pontban foglaltakat nem kell bejegyezni
Bn. és TI.
dokumentumokra.

33.

Tankötelezettsége megszűnt.

34.

A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra
helyesbítettem.

35.

A
bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés
miatt
B.
érvénytelenítettem. 35. Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében
Pót. TI. elvesztett (megsemmisült) eredeti helyett ............... adatai (adatok)
alapján állítottam ki.

36.

Bn.
TI., B.

Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült)
eredeti helyett ................ adatai (adatok) alapján állítottam ki.

37.

A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány
alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki.

38.

Pótbizonyítvány.
Igazolom,
hogy név Pót.
......................................................................, anyja neve
................................................................................................... a(z)
.............................................. iskola

Pót. TI.
Tl., B.
B.

............................................. szak (szakmai, speciális osztály, két tanítási
nyelvű osztály, tagozat) ...................... évfolyamát a(z) ........................
tanévben eredményesen elvégezte.

39.

Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a
kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga
eredményeinek bejegyzéséhez ................ vizsga eredményének befejezéséhez
vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés
dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá
megfelelő záradékot alakíthat ki.
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40.
41.

Érettségi vizsgát tehet.
Gyakorlati
képzésről
.....................-ig pótolhatja.

TI., B.
mulasztását

.......................-tól

42.

Beírtam a ......................................... iskola első osztályába.

43.

Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.

TI., B., N.

N.

44.

45.

Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel)
osztályozott tanulóval lezártam.

46.

N.

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra B.
közösségi szolgálatot teljesített. 47. A tanuló teljesítette a rendes érettségi

vizsga
megkezdéséhez TI. szükséges közösségi szolgálatot

48.

…..(nemzetiség megnevezése) kiegészítő
nemzetiségi
tanulmányait a nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon befejezte

49.

A 20 hónapos köznevelési HÍD II. program első évének
tanulmányi követelményeit teljesítette

Tl.,

B.

N, Tl.

Beírási napló Bn.
Osztálynapló N.
Törzslap

TI.

Bizonyítvány B.
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Kivonat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből
A kötelezően használt nyomtatványok
87. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány
lehet

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
c) elektronikus okirat,
d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint
hitelesített papíralapú nyomtatvány.
94. §164Az iskola által használt nyomtatvány
1. a beírási napló,
2. a bizonyítvány,
6. a törzslap külíve, belíve,
10. az értesítő (ellenőrző),
11. az osztálynapló,
12. a csoportnapló,
13. az egyéb foglalkozási napló,
14. a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához,
15. az osztályozóív a tanulmányok alatti vizsgához,
17. az órarend,
18. a tantárgyfelosztás,
19. a továbbtanulók nyilvántartása,
24. a tanulói jogviszony igazoló lapja,
95. § (1) Az iskolába felvett tanulók iskolai nyilvántartására beírási naplót kell vezetni.
(2)
A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan
kell vezetni.
(3)
A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt – nem pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott – alkalmazott vezeti.
(4)
A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt.
A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.
(5)
Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos
nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a
szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó
intézmény, nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett
felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
(6)
Az iskola az (5) bekezdésben meghatározott adatok alapján minden év június 30-áig
megküldi az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók
nevét – a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt –, akiknek
a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes.
(7)
A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik
tankötelezettségüket külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai
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foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával
szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában.
(8)
A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a
megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány
esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. (9) A beírási napló tartalmazza

a) a tanuló
aa) naplóbeli sorszámát,
ab) felvételének időpontját,
ac) nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában
tartózkodási helyét, ad) anyja születéskori nevét, ae) állampolgárságát,
af) reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó igényét az alapfokú művészeti iskola
kivételével,
ag) jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, továbbá annak az intézménynek a nevét,
ahová felvették vagy átvették,
ah) évfolyamismétlésére vonatkozó
adatokat, ai) sajátos nevelési igényére
vonatkozó adatait,

b) az egyéb megjegyzéseket.
96. § (1) A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell
kiállítani.
(2)165 A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú intézmény esetén a
tagintézmény nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A bizonyítvány tartalmazza

a) a sorszámát,
b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát,
c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori
nevét,

d) a tanuló törzslapjának számát,
e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát,
f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan
mulasztások számát,
g) a tanuló szorgalmának és – az alapfokú művészeti iskola kivételével – magatartásának
értékelését,
h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését,
i) a szükséges záradékot,
41

2020
j) a nevelőtestület határozatát,
k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát,
l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását.
(6)
Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján
bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban
meghatározottak szerint illetéket kell leróni.
(7)
Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján
kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló
melyik évfolyamot mikor végezte el.
(8)
Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt
lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú
pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a
megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt
tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el,
ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk
bizonyítványukat.
99. § (1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból
és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a
tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot állít ki. (3) Az
egyéni törzslap tartalmazza

a) a törzslap sorszámát,
b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét,
a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési
helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát,
d) 166 a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot,
e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,
f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését,
g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,
h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan
mulasztásokat,
i) a nevelőtestület határozatát,
j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,
k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos
helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket,
határozatokat, záradékokat.
(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel
kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény
számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.
(5) Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai
tanulmányok befejezését követően, a törzslap külívének teljes lezárása után
szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon kell tárolni.
(6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a
megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az
intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
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(7) A törzslap külíve tartalmazza
a) az osztály megnevezését,
b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való
összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését,
c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató aláírását,
d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve,
törzslapszáma feltüntetésével).
(8) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok
alapján – póttörzslapot kell kiállítani.
100. § (1) Az értesítő (ellenőrző) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi
tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az
iskola és a szülő kölcsönös tájékoztatására szolgál. Az alapfokú művészeti iskolai
értesítőben a tanuló magatartását nem kell értékelni.
(2) 167 Az értesítőben (ellenőrzőben) fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét,
az osztály megnevezését.
(3) Az értesítő (ellenőrző) tartalmazza
a) a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában
tartózkodási helyét, anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási
helyét, napközbeni telefonszámát és apja, törvényes képviselője nevét, lakcímét, ennek
hiányában tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát,
b) a tanuló magatartása, szorgalma értékelését,
c) a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minősítését,
d) a félévi osztályzatokat,
e) a mulasztások igazolását.
(4) A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása
esetén is köteles az értesítő (ellenőrző) útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola
körbélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni.
101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót
vezet.
(2) 168 Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály
megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök
és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének
lenyomatát is.
(3) A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni.
(4) Az osztálynapló
a) haladási és mulasztási, valamint
b) értékelő naplórészt tartalmaz.
(5) A haladási és mulasztási naplórész
a) a tanítási napok sorszámát és időpontját,
b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát,
c) a tanítási óra anyagát,

d) az órát megtartó pedagógus aláírását,
e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását,
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f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását
tartalmazza heti és napi bontásban.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát,
társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy
törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi
szöveges értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat tartalmazza.
102. § (1) Az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és
azok résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót vezet.
(2) A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló
megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását,
papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.
(3) A csoportnapló
a) a csoport megnevezését,
b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását,
c) a csoport tanulóinak névsorát,
d) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait, e) a tanuló
értékelését,

f) a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot,
g)a foglalkozást tartó pedagógus aláírását tartalmazza.
103. § (1) Az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szakkörről,
a sportkörről és a napköziről a pedagógus egyéb foglalkozási naplót vezet.
(2) Az egyéb foglalkozási naplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM
azonosítóját, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az
igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének
lenyomatát is.
(3) Az egyéb foglalkozási napló
a) a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát,
b) a csoportba tartozó tanulók névsorát,
c) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát,
d) a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője
nevét és elérhetőségét,
e) a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját,
f) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását tartalmazza.
104. § (1) A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell
kiállítani.
(2) A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját
és címét.
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(3) A jegyzőkönyv
a)
a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát,
anyja születéskori nevét, lakcímét, annak az iskolának a
megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll,
b)
a vizsgatárgy megnevezése mellett ba) az írásbeli vizsga
időpontját, értékelését,
bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár
aláírását, bc) a végleges osztályzatot,

c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását tartalmazza.
105. § (1) Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít.
(2)169 A tantárgyfelosztás

a) a tanév évszámát,
b) az iskola nevét,
c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az
általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozásokat,
d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát,
e) a pedagógus által ellátott óratervi órák és egyéb foglalkozások számát osztályonként és
tantárgyanként, egyéb foglalkozásonként,
f) az egyes pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát,
g) az órakedvezményre jogosító jogcímeket,
h) az e)–f) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, valamint
i) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát tartalmazza.
170 A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző
(3)
iskola esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak.
(4)
A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai
és az egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a
tanár megnevezésével.
106. § (1) Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét.
(3) A nyilvántartás
a) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori
nevét,
b) a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét,
c) a tanulót átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát tartalmazza.
31. A tanügyi nyilvántartások vezetése
112. § (1) A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz
nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni.
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(2) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a
továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.
(4) A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az
osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus felelős. A
törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az iskola
által alkalmazható záradékokat az 1. melléklet tartalmazza.
113. § (1) A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell
érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést
helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az
iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.
171 Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a
(2)
megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról –
beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt, tanúsítványt
(a továbbiakban együtt: bizonyítvány) is – bizonyítványmásodlatot, tanúsítvány-másodlatot
(a továbbiakban együtt: bizonyítványmásodlatot) kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg
kell semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy
iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a
tulajdonosának.
(3)
Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett
be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A csere az érintett számára
díjmentes.
114. § (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat
pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában
hitelesített irat.
(2)172 A bizonyítványmásodlatnak – a 113. § (2) bekezdés szerinti névváltozás kivételével –
szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és
bejegyzést.
A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola
jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a
továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell
tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás
napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy
megbízottjának aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával.
173 Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott
(3)
másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt
megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi
bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi
nyilvántartásában,
az
eredeti
bizonyítvány
megsemmisítéséről,
érvénytelenné
nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell.
(4)
A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot
engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani.
32.174 A bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványnyomtatványok kezelése
115. § (1)175 Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat,
tanúsítványnyomtatványokat köteles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy ahhoz csak az
igazgató vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá.

46

2020
(2) Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, továbbá a kicserélt bizonyítványról
jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti.

(3) Az iskola
a) az üres bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról,
b) a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról,
c) az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról, tanúsítványokról nyilvántartást vezet.
116. § Az iskola az elveszett, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatvány, tanúsítvány
érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét kezdeményezi az oktatásért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, megjelölve az adott
bizonyítványnyomtatvány egyedi azonosításához szükséges adatokat és az érvénytelenség
időpontját.
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5. sz melléklet
Munkaköri leírás-minták
Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása
van, amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával
igazolja.
Tanár, tanító munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése: tanár ,tanító
Közvetlen felettese: az igazgató
Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának
folyamatos fejlesztése, tanítványainak a középiskolára való sikeres felkészítése.
A főbb tevékenységek összefoglalása
• megtartja a tanítási órákat,
• feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
• megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az
igazgatónak,
• munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik,
• a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra
lépheti túl,
• legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt
köteles a munkahelyén tartózkodni,
• a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az
osztály elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként
távozik,
• a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,
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• tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót,
nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat,
• rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1
osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,
• összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat,
a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a
kijelölt időpont előtt tájékoztatja,
• a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli
dolgozatnál a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,
• az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba, a tanuló egy írásbeli
vagy szóbeli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar
nyelv és irodalom dolgozatok értékelése),
• tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk
mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
• javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési,
stb.
feladataira,
• részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai
munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,
• évente két alkalommal fogadóórát, szülői konzultációt tart az igazgató által
kijelölt időpontban,
• a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján
szervezi meg,
• megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai
használatát,
• az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó és javító vizsgákon, iskolai
méréseken,
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• helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra
megtartása előtt bízták meg a feladattal,
• egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az
osztályokban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása
előtt tanmeneteit – a szakszerű helyettesítés megszervezése érdekében – az
igazgatóhelyetteshez eljuttatja,
• bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az
épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,
• felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök,
könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
• előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,
• folyamatosan

végzi

a

tanítványai

felzárkóztatásával,

korrepetálásával,

versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,
• elkíséri

az

iskola

tanulóit

az

iskolai

ünnepségekre,

hangversenyre,

színházlátogatásra stb.
• szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,
• a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,
• ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló
kárára, akkor erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét,
az eltérés okát a konferencián megindokolja,
• beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a
tanulók versenyre való kíséretét,
• közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
Különleges felelőssége
• felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
• bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos
információkat,
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• a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek,
illetve az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.

Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája
A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök
Közvetlen felettese: az oktatási igazgatóhelyettes
Megbízatása: az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra
Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként
értelmezendő.
A főbb tevékenységek összefoglalása
•

feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak,

•

feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és
pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,

•

javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai,
szervezési, stb. feladataira,

•

a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek
alapján szervezi meg,

•

részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,

•

kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére:e- napló, anyakönyv,
bizonyítványok, stb.

•

vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket,

•

előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja
a kirándulási tervet,

•

felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek,
stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,

•

kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel,
az osztály diákönkormányzati vezetőségével,

51

2020
•

biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi
rendes diákközgyűlésen való részvételét,

•

folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal,

•

a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók
magatartás és szorgalom jegyére,

•

előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és
tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében,

•

részt vesz osztálya valamely ünnepi, rendezvényen bemutatott műsorának, stb.
előkészítő munkálataiban,

•

minden tanév első napján ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes
előírásaira,

•

közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti
osztálya tanulóinak a középfokú tanulmányokra történő jelentkezését

•

folyamatos

figyelmet

fordít

osztályának

dekorációjára,

a

faliújság

karbantartására,
•

folyamatosan nyomon követi és aktualizálja az e-naplóban a diákok adatainak
változását, a bejárók, a menzások, adataiban bekövetkező változásokat

•

a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal.

Ellenőrzési kötelezettségei
•

naprakészen nyomon követi az e-napló bejegyzéseit, osztályzatokat érintő
hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek,

•

figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 5 napon belül
igazolja a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,

•

a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket,
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•

az e-napló felületen értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi
eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén

•

az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha
a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén,

•

a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az
osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e eljelentősen az osztályzatok
átlagától a tanuló kárára.

Különleges felelőssége
•

felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,

•

bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat,

•

maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat,

•

bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat,

•

a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek
vagy az igazgatónak.

Pótléka
•

Nkt. szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék,

Takarító munkaköri leírás-mintája
A munkakör megnevezése:
takarító Közvetlen felettese:
az igazgató-helyettes
Kinevezése, munkaideje:
•

határozatlan időtartamra,

•

munkabére munkaszerződése szerint

•

naponta 5.30-8.00 és 13.30-19.00 óráig osztott műszakban, amely munkaidő
ebédidőt nem tartalmaz
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Legfontosabb munkaköri feladatainak összefoglalása
•

az igazgató közvetlen utasításai szerint jár el az épület takarítási munkálataiban

•

napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, padlózatukat
felmossa,

•

napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó folyosórészeket

•

vezetői utasításra a takarítógéppel végez nagytakarítást

•

naponta lemossa a WC-kagylókat és az ülőkéket, naponta fertőtleníti azokat,
szükség szerint tisztítja az ajtókat, falburkolókat, csaptelepeket

•

a tanulók iskolába érkezését követően felmossa a folyosókat

•

mindennemű olyan takarítási munkát szükség szerint elvégez, amely biztosítja az
épület állandó tisztán tartását

•

szükség szerint elvégzi az ajtók lemosását, napi gyakorisággal tisztítja a
villanykapcsolókat, fertőtleníti az ajtókilincseket és területéhez tartozó
számítógépek billentyűzetét

•

napi gyakorisággal takarítja a tanulói és tanári asztalokat és székeket, rendkívüli
esetben az asztalok lapját fertőtleníti

•

kötelessége a tantermekben és a folyosókon elhelyezett szemétgyűjtő rendszeres
ürítése, tisztítása

•

porszívózza a szőnyegeket,

•

szükség szerint öntözi a tanteremben és a folyosón lévő virágokat

•

nagytakarítást végez a nyári, téli és tavaszi szünetben elvégzi folyosóterületének
súrolását, a függönyök mosását, a padok és falburkolók súrolását

•

a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – az igazgató
utasítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
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•

a nagytakarítások alkalmával – az igazgató utasítása szerint – a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához
tartoznak

•

a használaton kívüli tantermekben lekapcsolja a villanyt, takarékosan bánik a
vízzel, elektromos energiával

•

folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény napi működése során keletkezett, a
biztonságos munkavégzést veszélyeztető hibákat, azt jelzi a karbantartónak,
szükség esetén az igazgató helyettesnek.

Járandóság


a munkabéren felül a vonatkozó jogszabályokban, illetőleg a munkavédelmi
szabályzatban rögzített védőeszközök.
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