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Az SZMSZ célja, feladata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és ennek végrehajtási rendeleteiben 

foglaltaknak megfelelően, a Széchényi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete az intézmény 

jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok 

érvényesülése érdekében az alábbi szervezeti és működési szabályzatot fogadta el. 

E szabályzat feladata, hogy megállapítsa a nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola és a 

Kajdacsi Tagintézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, 

illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak érvényesek mindazokra, akik kapcsolatba 

kerülnek az iskolával. A pedagógusoknak, alkalmazottaknak, tanulóknak és szüleiknek, az iskola 

helyiségeit használóknak ismerniük kell a szabályzatba foglalt előírásokat, azokat betartani és 

betartatni kötelességük. 

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös 

érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

 az alkalmazottakkal szemben a tagintézmény-vezetője hozhat intézkedéseket, 

 a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van 

lehetőség, 

 a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia 

kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, a 

tagintézmény-vezető kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. 

Az SZMSZ törvényi háttere 

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítását az alábbi törvények, kormányrendeletek és 

miniszteri rendeletek alapján készítettük: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

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

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 5 

 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás 

rendjéről  

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

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 16/2013.(II.28) EMMI rendelet: az iskolai tankönyv ellátás rendjéről 

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 
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Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása 

Az intézmény meghatározása 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Széchenyi Sándor Általános Iskolaintézményi szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 

alábbi alapító okiratot adom ki: 

A köznevelési intézmény: 

1. Hivatalos neve: Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola 

2. Feladatellátási helye 

2.1.Székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. 

2.1.1. telephelye1: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 70. 

2.1.2. telephelye2: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

2.2. Tagintézmény megnevezése, címe: 

Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola Kajdacsi Általános Iskolája 

2.2.1. ügyvitel címe: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

2.2.2. telephely: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 

4. Típusa: 

- általános iskola 

5. OM azonosító: 036330 

6. Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 

A. Székhely 

a. Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

b. Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 292 fő 

c. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 4-8. évfolyam  

B. Telephely1 

6.1.Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

6.2.Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 156 fő 

6.3.Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 1-3. évfolyam 
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C. Telephely2 

6.4.Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 alsó tagozat 

 felső tagozat 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

6.5.Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 224 fő 

6.6.Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 

 1-8. évfolyam 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

feladatellátási hely szerint: székhely 

pontos cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 67. 

helyrajzi szám: 53 

hasznos alapterület: 2927 nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

feladatellátási hely szerint: telephely1 

pontos cím: 7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 70. 

helyrajzi szám: 1260 

hasznos alapterület: 628 nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

feladatellátási hely szerint: telephely2 

pontos cím: 7051 Kajdacs, Arany J. u. 173. 

helyrajzi szám: 689 

hasznos alapterület: 2750nm 

jogkör: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

Az intézmény felelős vezetője 

 
Az intézmény vezetője - a Nemzeti Köznevelési Törvény 69. §-a alapján - „felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 
 
A nevelés-oktatás intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen: 

 az intézmény képviselete, szakszerű és törvényes működése 

 a nevelőtestület vezetése, 

 a pedagógiai nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 

 a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása, ésszerű és takarékos gazdálkodás 
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 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákmozgalommal és a szülői szervezetekkel 

való együttműködés, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, 

 a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, ellátása, 

 az intézményvezető munkáját egyéni felelősséggel az igazgatóhelyettes, tagintézmény-

vezető közreműködésével végzi. 

 a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése. 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezése, ellátásának 

ellenőrzése, 

 az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési programjának működtetése, 

 a pedagógusok középtávú továbbképzési-, valamint az éves beiskolázási tervének 

elkészítése, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, annak hitelessége, 

 a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információszolgáltatás, a statisztikai adatszolgáltatás, 

 az adatvédelmi szabályok megtartása. 

  

A vezetők közötti feladatmegosztás 

 
a) az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a Fenntartó által meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

 aláírási, kiadmányozási jogkör; 

 az utalványozási jogkör; 

 a kötelezettségvállalási jogkör; 

 jutalmazási jogkör (kitűntetések, díjak, címek adományozására való felterjesztés). 

b) hatásköréből átruházza: 

 a tagintézmény és a feladat-ellátási szakmai képviseletét a tagintézmény-vezetőre 

és az igazgató helyettesre, 

 a tagintézmény vezetőjére a nevelési-oktatási feladatok helyi – tagozati 

ellátásának napi szintű szervezését, irányítását, ellenőrzését, értékelését; 

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősével történő kapcsolattartást az 

igazgató helyettesre és a tagintézmény-vezetőre.  

 helyettesítés megszervezését a tagintézmény-vezetőre és az igazgató helyettesre, 

 pályaorientáció koordinálását a tagintézmény-vezetőre és az igazgató helyettesre. 

 

A tagintézmény-vezető 

A tagintézmény-vezető vezetői munkáját az intézményvezető felügyelete mellett egyéni 

felelősséggel végzi. A tagintézmény-vezető - a tagintézményre nézve - a következő feladatokat látja 

el: 

 közvetlenül irányítja: a tagintézmény tevékenységét, 

 felelős: a tagintézményben folyó pedagógiai munkáért, 

 felelős a tanulók jogainak maradéktalan érvényesüléséért, 

 felelős a tagintézmény adminisztrációs munkáért szakszerű vezetéséért, szervezi a 

szülőkkel való kapcsolattartást, beiskolázást, vezeti a munkaidő-nyilvántartást, 

gondoskodik a tárgyi feltételek javításáról 
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 gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, irányítja a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, helyettesítés megszervezése a 

tagintézményben, 

 részt vesz az intézmény pedagógiai koncepciójának, alapdokumentumainak, 

munkatervének kidolgozásában; 

 a tagintézmény tantárgyfelosztásának elkészítése, 

 a feladat-ellátási helyek közötti kapcsolattartás segítése, 

 javaslattétel a dolgozók alkalmazására, jogviszonyukkal kapcsolatos 

intézkedésekre, 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

segítése, 

 a tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezése, 

 a szakmai munkaközösség munkáját közvetlenül irányítja, elkészítteti éves 

munkatervüket, 

 a tagintézmény vagyonvédelme, tűz- és munkavédelme, 

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 a pedagógus etika normáinak betartatása, 

 a pedagógusok és az oktatást közvetlenül segítő személyzet kinevezését a 

tagintézmény-vezető javaslatára, az intézményvezető egyetértésével a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ végzi. 

Az igazgatóhelyettesek feladata, feladatmegosztása 

 az igazgató közvetlen munkatársa; 

 az igazgató irányításával tervezi, szervezi és ellenőrzi, értékeli az iskola 

pedagógiai, tanügyigazgatási munkáját; 

 tájékozott és naprakész az intézményt érintő kérdésekben; 

 az igazgató akadályoztatása esetén végzi a nevelő-oktató munka intézményi 

irányítását, a feladatok koordinálását, azok végrehajtásának ellenőrzését; 

 gondoskodik a sajátos nevelési igényű tanulók évenkénti felülvizsgálatának 

megszervezéséről; 

 részt vesz az intézmény pedagógiai koncepciójának, alapdokumentumainak, 

munkatervének kidolgozásában; 

 közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások kialakításában; 

 segíti a nevelőtestületet a pedagógiai, módszertani problémáik megoldásában; 

 az alakuló- és a tanévnyitó-, tanévzáró-értekezletek előkészítése; 

 az alsó/felső tagozat óratervének, tantárgyfelosztásának elkészítése; 

 az órarend csoport- és terembeosztások, valamint az ügyeleti- és napközis 

beosztás, étkeztetési rend elkészítése; 

 a munkaközösségek vezetőinek közreműködésével elkészítteti a tantárgyak 

tanmeneteit, a foglalkozási és fejlesztési terveket, azok szakmai szempontú 

elfogadását aláírásával jóváhagyja; 

 a helyettesítések, túlórák ellátása, összesítése és elszámolása; 

 a feladat-ellátási helyek közötti kapcsolattartás segítése; 

 javaslattétel a dolgozók alkalmazására, jogviszonyukkal kapcsolatos 

intézkedésekre; 
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 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

segítése; 

 magántanuló esetén elkészíti a tanuló órarendjét, a tanító pedagógusok 

munkarendjét; 

 megszervezi az osztályozó-, és javítóvizsgákat, elvégzi a kapcsolódó 

adminisztrációs feladatokat; 

 megszervezi és nyilvántartja a pedagógusok helyettesítését; 

 szorgalmi időben, valamint szükség esetén az intézményvezető utasítására ellátja 

ügyeleti feladatait; 

 segíti a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai és nevelő-oktató 

munkáját; 

 javaslatot tesz az irányítása alá tartozó pedagógusok továbbképzésére; 

 javaslatot tesz a tárgyi eszközök beszerzésére; 

 közreműködik a pályázatok elkészítésében, innovációk bevezetésében; 

 közreműködik az intézményi szabályzatok elkészítésével, módosításával 

kapcsolatos feladatok megszervezésében; 

 az intézmény által rendezett nemzeti, társadalmi ünnepek megszervezésének 

segítése. 

Munkaközösség-vezetők feladata 

 együttműködik az intézményvezetéssel, az intézmény nevelőtestületével; 

 irányítja, szervezi és ellenőrzi a munkaközösség munkáját, szakmai 

tevékenységét; 

 figyelemmel kíséri a munkaközösség tagjainak szakmai munkáját, önképzését; 

 elkészíti a munkaközösség éves munkatervét; 

 a tanév elején összegyűjti, értékeli, és az intézményvezetőnek jóváhagyásra 

javasolja az adott tantárgyat tanító kollégák tanmeneteit. Az esetleges 

hiányosságokat pótoltatja; 

 megszervezi az iskola szaktárgyi versenyeit, illetve felügyeli azok lebonyolítását; 

 figyelemmel kíséri, szorgalmazza és segíti a versenyekre történő jelentkezéseket, a 

versenyekre való felkészítést és nyilvántartja a versenyeredményeket; 

 félévkor és tanév végén összefoglaló beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről; 

 állásfoglalásait, javaslattételeit a vezető a munkaközösség tagjainak a 

véleményének kikérése mellett teszi meg. 

 a szakos kollégái óráit az intézményvezetővel együtt látogathatja 

 segíti a pályakezdő pedagógusok beilleszkedését, szakmai és nevelő-oktató 

munkáját; mentor tanári feladatokat végez, 

 bemutató órákat szervezhet, melynek tervét az éves munkatervben rögzíti; 

 javaslatot tesz a tárgyi eszközök beszerzésére. 

A helyettesítés rendje 

A tagintézmény-vezető tartós távollétében (15 munkanapot meghaladó) a helyettesítés kiterjed a 

teljes tagintézmény-vezetői jogkörre. A munkaközösség-vezetők megbízását a tagintézmény 

tantestületének véleményezési jogát figyelembe véve a tagintézmény-vezető adja. 

Munkaközösség-vezetői megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. 

A vezetők helyettesítés rendje 
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Az intézményvezetőt tartós akadályoztatása, betegsége, hivatalos távolléte, szabadsága esetén – a 

kizárólagos hatáskörében, valamint gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – a napi, 

zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedések, döntések meghozatalára 

felelősséggel helyettesítheti: 

 az igazgatóhelyettes, 

 a megbízott munkaközösség-vezető* 

A kajdacsi tagintézmény-vezetőt távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést 

igénylő valamennyi ügyben a kajdacsi munkaközösség-vezetők* helyettesítik.  

(*helyettesítéssel megbízott) 

A helyettesítés alatt történt eseményekről a helyettesítő vezetőpedagógus a legrövidebb időn belül 

köteles beszámolni a helyettesített vezetőnek. 

Legalább három hétig tartó távolléte esetén, a fenntartóval történt egyeztetést követően a 

helyettesítés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre. 

 

Vezetői ügyelet 

A vezetői feladatok folyamatos ellátása érdekében tanév elején az intézmény vezetői 

megállapodnak az ügyeleti rendben. Az ügyeletes vezető a meghatározott napon és időben köteles 

az intézményben tartózkodni. 

Amennyiben az ügyeletes vezető halaszthatatlan ok miatt nem tud az intézményben tartózkodni, 

értesíti az intézményvezetőt az esetleges szükséges intézkedések megtételére, aki a helyettesítési 

rendnek megfelelően jár el. 

Az intézmény szervezeti diagramja 
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Az intézmény munkarendje 

Az SZMSZ az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló (felnőtt) alkalmazottainak 

munkarendjét szabályozza. A tanulók munkarendjét a Házirend szabályozza. 

 

A közoktatásban alkalmazottak körét a Nemzeti Köznevelési  törvény 61 § - a , az alkalmazási 

feltételeket a  66 §, a pedagógusok jogait és kötelességeit a törvény 62§ - a rögzíti.  

A gyermekek intézménybe való felvételének rendje 

A tanulói jogviszony keletkezése: 

a felvételről és az átvételről a tagintézmény-vezető javaslata alapján tankerület igazgatója/az iskola 

igazgatója dönt.. 

Az EMMI rendelet 20/2012. (VIII.31) 22 §-a részletesen szabályozza a tanulói jogviszony 

létrejöttét. 

A tanulói jogviszony megszűnéséről is az EMMI rendelet rendelkezik. 

Az intézményben tartózkodás rendje 

A vezetők benntartózkodása. 

Szorgalmi időben hétfőtől – péntekig 7
30

-16
00

 között az igazgató vagy a helyettese, a Kajdacsi 

Tagintézményben a tagintézmény- vezető vagy a munkaközösség-vezetők tartózkodnak az 

intézményben. 

A pedagógusok munkarendje 

A pedagógusok napi munkarendjét, felügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgató egyetértésével 

az igazgatóhelyettes állapítja meg. 

A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve 

a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles 

megjelenni. 

A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 7
45

-ig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének, hogy helyettesítésről intézkedni lehessen. 

Rendkívüli esetben a tanítási rendtől való eltérést az igazgató, tagintézmény-vezető engedélyezi. 

A pedagógus kérésére a gyermekek után járó pótszabadság kiadását az igazgatóhelyettes, 

tagintézmény-vezető biztosítja. 

Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok jelenléte kötelező. 

A nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje.  

A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a Munka Törvénykönyve és a Köznevelési 

Törvény rendelkezéseivel összhangban az intézményvezető, a tagintézmény-vezető állapítja meg az 

intézmény zavartalan működése érdekében. Ezt az egyes dolgozók munkaköri leírása szabályozza. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje 

Idegenek csak szervezett és engedélyezett rendezvényen tartózkodhatnak iskolánk területén. 

Hivatalos ügyek intézésére szorgalmi időben az igazgatói irodában, iskolatitkári irodában (irodai 

ügyelet hétfőtől péntekig 7
30

-16
00

) van lehetőség a nyitvatartási időn belül.  



Szervezeti és működési szabályzat 

- 10 - 

A Kajdacsi Tagintézmény esetében a gyermekeket kísérő szülők kivételével, az iskolával 

jogviszonyban nem álló személyek az intézmény-egység vezetőjénél jelentik be, hogy milyen 

ügyben jelentek meg az intézményben. Az intézményben található túl sok bejárat miatt nehezen 

ellenőrizhető a személyek közlekedése, ezért minden intézményi dolgozónak kötelessége 

meggyőződni arról, hogy az iskolában tartózkodó személy eleget tett-e a tagintézmény-vezetőnél 

történő jelentkezésnek. 

Ügyeleti rend 

Az iskola, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül, csak a 

beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodnak az épületben. A nyári szünet ügyeleti rendjét az 

igazgató, a tagintézmény-vezetője határozza meg. A nyári szünetben vezetői ügyeletet kéthetenként 

egy munkanapon biztosítunk. 

A tanítási szünetek ideje alatt 10 fő igénylése esetén biztosítunk felügyeletet. 

A tanév helyi rendje 

A tanév szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időben az ünnepélyes 

tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. 

A tanév helyi rendjét, programját a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit 

munkatervben rögzítünk. A tanév helyi rendjét, az intézmény egyéb szabályait és a balesetvédelmi 

előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői 

értekezleten pedig a szülőkkel. 

A tanítási órák, óraközi szünetek rendje 

Az oktatás-nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend alapján történik. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc, az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik Tanórám kívüli 

foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. 

Az iskolában reggel 7
30

 órától 7
55

 óráig és az első négy óraközi szünet idején tanári felügyelet 

működik. A tanárok munkáját 4-8. osztályos tanulók segítik.  

Az ügyeletes nevelők biztosítják a tanulók fegyelmezett magatartását, az épületrészek, udvar 

rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását. 

Az 1. szünetben az alsósok, valamint az ötödik és hatodik osztályos, a 2. szünetben a hetedik és 

nyolcadik osztályos tanulók tízóraiznak. Ha szünetben az udvaron tartózkodtak a tanulók, akkor a 

szünet végén az ügyeletesek engedélyével vonulnak be az épületbe.  

A Kajdacsi Tagintézményben a 2. szünetben az alsó tagozatosok, 3. szünetben a felső tagozatosok 

tízóraiznak az ügyeletes nevelők vagy a pedagógiai asszisztens felügyeletével. 

Ha szünetben az udvaron tartózkodtak a tanulók, akkor a szünet végén az osztálytermükhöz 

legközelebbi ajtónál sorakoznak és az ügyeletesek engedélyével vonulnak be az épületbe. 

Sorakozónál a hetesek kivételével minden tanulónak jelen kell lennie. 

A 4. szünet után az ügyeletet a napközis nevelő, illetve a pedagógiai asszisztens veszi át. 

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak, szaktanárral történő 

előzetes megbeszélés után. Minden egyéb esetben az óralátogatásra az igazgató adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, csak rendkívüli esetben. 
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Tanulók tanórán kívüli tevékenységei 

A tanórán kívüli foglalkozások célja: az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók 

érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák léteznek: 

Napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés, a szabadidő hasznos 

eltöltésének színterei. A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra után kezdődik és 16 óráig 

tart, szülői kérésre a gyerekeknek 17 óráig felügyeletet biztosítunk. A napközis foglalkozásokról 

való eltávozás csak a szülő tájékoztató füzetbe beírt kérelme alapján történhet, a napközis 

nevelő engedélyével. 

Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően, tehetséggondozás céljával indít az iskola. A 

foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról 

szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri 

aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket fel kell 

tüntetni az éves tantárgyfelosztásban és a munkatervben. 

A diáksport kör (DSK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a sport megszerettetésére alakul. 

A DSK az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget a sportköri foglalkozásokon, versenyeken való 

részvételre. Az iskola tagdíjakat nem szed, a DSK tagja minden tanuló.  

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. Az alsó tagozat korrepetálásain a tanulók a tanítók javaslatai alapján vesznek 

részt.  

A felső tagozatban differenciált foglalkoztatással, ill. tanórán kívüli foglalkozás keretében történik 

az alapkészségek fejlesztése. 

Fejlesztő foglalkozások – a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI, BTM) számára a szakértői 

véleményben leírt óraszámban tartunk. A foglalkozások tematikáját a szakértői vélemények 

javaslatai alapján egyénileg állítja össze a fejlesztő pedagógus. A foglalkozásokról naplót vezet 

és minden érintett tanulónak egyéni fejlesztési tervet készít, amelyet negyedévente felülvizsgál. 

Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel az iskolai szinten kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tehetséges tanulóinkat benevezzük a különböző szervek (városi, 

megyei, országos) által meghirdetett versenyekre. 

Az iskola tanulói, közösségei (osztályok, diákönkormányzat, stb) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az iskola 

igazgatójának, tagintézmény-vezetőjének és az engedélyezett összejövetelen biztosítani kell a 

pedagógusi felügyeletet. 

A hitoktatás fakultatív jellegű, szervezését az illetékes hitoktatók végzik. 

 

Hétköznap, nyitvatartási idő után, valamint ünnep- és szabadnapon a tanulók csak szervezett 

rendezvény keretében, nevelő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett használhatják az 

intézmény helyiségeit és szabadtéri létesítményeit. Amennyiben külső személy (nem az iskola 

alkalmazottja) tartja a foglalkozást, úgy minden esetben a foglalkozásért felelős felnőtt személy 

biztosítja a gyerekek felügyeletét. 

A mindennapi testedzés formái, az iskolai diáksportkör 

A mindennapi testedzés formái 

Az iskolában a mindennapi testedzés lehetséges formái: 
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 a kötelező tanórai foglalkozások,  

 a tanórán kívüli foglalkozások,  

 az iskolai sportköri foglalkozások. 

A mindennapi testedzést úgy kell megszervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta 

legalább negyvenöt perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége. A tanulót, ha egészségi 

állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített vagy 

gyógytestnevelési órára kell beosztani.  

 

 

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményében meghatározottak szerint vesz részt a testnevelési órákon vagy mozgásjavító 

foglalkozáson. 

Az osztályozó-és javítóvizsgák 

Az osztályozó- és javítóvizsgát a tanév kezdete előtti utolsó héten tartjuk, melynek napját a 

tagintézmény-vezető jelöli ki. 

A vizsgák helyéről, idejéről 2 héttel megelőzően értesítést küldünk. 

Javítóvizsga 

A javítóvizsga helye az az iskola, amelyben a tanulót javítóvizsgára utasították. Ha időközben a 

tanuló más helységbe költözik át, az új iskolában is leteheti a javítóvizsgát. Ilyen esetben a vizsga 

eredményét anyakönyvi bejegyzés céljából írásban közölni kell az előző iskola igazgatójával. 

A vizsgákra a tanulónak magával kell hoznia a bizonyítványát. 

A javítóvizsgát vizsgabizottság előtt kell tartani. Ennek elnöke a tagintézmény-vezető, vagy 

megbízottja, tagjai a kérdező és még egy lehetőleg azonos szakos pedagógus. 

A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az eredményét az osztályfőnök írja be az 

anyakönyvbe, és a bizonyítványba, a záradékot a tagintézmény-vezető, valamint az osztályfőnök 

írja alá. Az eredményhirdetés a bizonyítványok kiosztásával történik. 

Osztályozóvizsga 

Az osztályozóvizsgára a felkészülés önállóan történik. Ha a tanköteles korú tanuló az osztályozó 

vizsgán nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja, a tagintézmény-vezető köteles a szülőt 

értesíteni a tanuló kötelezettségének elmulasztásáról, egyben újabb vizsgaidő kijelölésével a tanuló 

vizsgáztatását lehetővé tenni. 

Az osztályozóvizsga az iskola nevelőiből alakított vizsgabizottság előtt történik. 

A vizsgabizottság tagjait a tagintézmény-vezető jelöli ki, az elnöki teendőket a tagintézmény-

vezető, vagy megbízottja látja el. 

A bizottságnak nem lehet tagja az a nevelő, aki a szülő felkérésére, díjazás ellenében végezte a 

tanuló felkészítését. 

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét az osztályozóvizsgák 

anyakönyvébe, valamint a bizonyítványba a nyilvános tanulókéhoz hasonló módon kell bevezetni. 

Az összevont osztályozóvizsga eredményeit évfolyamonként külön-külön kell jegyzőkönyvbe 

foglalni, illetőleg az anyakönyvbe vezetni. 
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Az intézményi közösségek és a kapcsolattartás formái 

Az intézményi közösség 

Az intézményi közösséget az intézmény dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Tagjai érdekeiket, 

jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és benne foglaltak szerint 

érvényesíthetik. Az egyes intézményegységek valamint az intézményi közösségek vezetőjükön, 

vagy képviselőjükön keresztül jogosultak az együttműködést kezdeményezni. 

A szülői munkaközösségek 

A szülők közösségei 

Az általános iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 

illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői 

szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: 

 2 fő iskolai szülői munkaközösségi tag 

Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott 

munkaközösségi tag vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. 

A szülői szervezet jogosítványai: 

Dönt: saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. 

Kezdeményezheti iskolaszék létrehozását, szülő képviseletét az iskolaszékben. 

Kötelező véleményét kikérni: 

 az iskolai tankönyvellátással kapcsolatos nevelői döntés előtt, 

 az iskola vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonása előtt. 

 az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatban 

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői munkaközösség. 

Az iskolai szülői munkaközösség munkájában az osztály szülői szervezetek munkaközösségi tagjai 

vehetnek részt. Az iskola szülői munkaközösség akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek 

több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az iskola szülői munkaközösséggel közvetlenül az igazgató a DÖK vezetője és a tagintézmény-

vezetője tartja a kapcsolatot.  

 

Az alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 

alkotják, pedagógusok, az oktató-nevelő munkát segítő dolgozók. Munkájukat az írásban megkapott 

munkaköri leírásban foglaltak szerint végzik.  

A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint intézményen belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó 

rendeletek), valamint a közalkalmazotti szabályzat rögzíti.  

Az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) az alkalmazotti létszám alapján három tagú, ebből a 

Kajdacsi Tagintézmény egy tagot delegál. 
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Kötelező a KT véleményét kikérni: 

Az intézmény igazgatójának (magasabb vezető) megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatos döntés előtt. A KT véleményezése előtt meghallgatja a nevelőtestületet. 

Az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt. 

A tagintézmény-vezető megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntésnél ki 

kell kérni a tagintézmény alkalmazotti közösségének véleményét. 

A KT tagjaival az igazgató és a tagintézmény-vezető tartja a kapcsolatot. 

 

A tanulók közösségei 

A tanulók nagyobb csoportja az osztályközösség  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösség diákjai a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen 

látogatják. Az osztályközösség véleményezési jog szempontjából nagyobb közösségnek számít. 

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – az alábbi tisztségviselőt választják meg: 

 egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe 

Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató 

bízza meg az igazgatóhelyettes egyetértésével.  

A Kajdacsi Tagintézményben a munkaközösség-vezetők véleményezésével a tagintézmény-vezető 

adja a megbízást.  

A megbízás indokolt esetben visszavonható. 

Diákönkormányzat 

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

tevékenységének segítésére az iskolákban diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzat vezetősége irányítja. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus látja el. 

Az épületek helyiségeit, berendezéseit, felszereléseit a nevelőtestület, az intézményvezető vagy a 

tagintézmény-vezető döntése alapján a DÖK térítésmentesen használhatja. 

A tanulók közösségei választott képviselőiken keresztül tartják a kapcsolatot az igazgatóval, 

tagintézmény-vezetővel. 

 

A nevelők közösségei 

A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja a tagintézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja.  

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben.  
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A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntéshez a nevelőtestület fegyelmi bizottságot hoz létre. 

Állandó tagjai az intézmény vezetője, a Kajdacsi tagintézményben a tagintézmény-vezetője, az 

osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Változó tagjai: azok a pedagógusok, akik a 

gyermeket tanítják. 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó értekezlet 

 félévi osztályozó értekezlet 

 év végi osztályozó értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

 munkaértekezlet szükség szerint 

 nevelési értekezlet szakmai napok keretében 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet indokolt esetben bármikor összehívható. 

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

jelen van. A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másként nem rendelkezik - 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, a határozatot az 

igazgató, illetve a tagintézmény-vezető szavazata dönti el. 

 

A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény, tagintézmény iktatott anyagába kerülnek. 

A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az 

aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók 

vesznek részt egy-egy értekezleten.  

Ilyen lehet: 

 az egy osztályban tanító nevelők értekezlete 

 alkalmi munkacsoportok értekezlete (munkaközösségek, stb.) 

Az értekezletekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az igazgató, illetve a 

tagintézmény-vezető által megbízott személy vezeti, és hitelesítés után iktatni kell. 

Az intézmény közösségeinek kapcsolattartása 

Az igazgatóság és a nevelőtestületek 

A nevelőtestület kapcsolattartása az igazgatóval és a tagintézmény-vezetővel értekezlet 

megbeszélések során valósul meg. A fórumok időpontját az intézményi munkaterv határozza meg.  

Az igazgató és a tagintézmény-vezető a nevelői szobákban elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

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

munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az intézmény 

vezetőségével. 

A szülői munkaközösség 

Az szülői munkaközösség tagjai kötelesek: 

 rendszeres időközönként (szülői értekezletek alkalommval) tájékoztatni az őket 

megválasztókat a szülői munkaközösség tevékenységéről 

 az őket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait a szülői munkaközösség elé tárni. 

A szülői munkaközösség ülésein állandó meghívottként az igazgató, a tagintézmény-vezető és a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus vehet részt: 
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A nevelők és a szülők 

A szülőknek az intézmény egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

tájékoztatást ad az igazgató, a tagintézmény-vezető a szülői munkaközösség ülésén és szülői 

értekezleten, évente 2 alkalommal. A kapcsolattartás egyéb formái: 

 a bejáratnál elhelyezett hirdető táblán keresztül 

 az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül 

 a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen 

Az osztályfőnökök: 

 az osztály szülői értekezletén  

 rendkívüli értekezleten 

 a tanuló tájékoztató füzetén keresztül 

Az osztályfőnök családlátogatást végezhet. Egyébként minden szükséges esetben megkeresi a 

szülőket. 

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: 

 családlátogatások 

 szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben 

 megbeszélés a nevelővel előre egyeztetett időpontban 

Nyílt tanítási napot évente alkalomszerűen az osztályfőnökök, szaktanárok szervezhetnek a szülők 

igényei alapján. 

A szülői értekezletet és fogadóórákat félévenként egyszer tartunk. 

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

útján közölhetik az intézmény vezetésével, a nevelőkkel. 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Intézményekkel 

Az intézményi munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézménynek állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a KIK Paksi tankerületével. 

A zavartalan működés érdekében következő intézményekkel tartunk kapcsolatot: 

 Polgármesteri Hivatal Nagydorog 

 Polgármesteri Hivatal Kajdacs  

 Szivárvány Óvoda Nagydorog 

 Százszorszép Óvoda Kajdacs 

 a Kormányhivatal Paksi Járási Gyámhivatala 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság Szekszárd 

 Nevelési Tanácsadó Paks 

A területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat látja el a az SNI-s, BTM-es tanulókkal való 

foglalkozást, fejlesztést. Kapcsolattartásért a Gyógypedagógus (fejlesztő pedagógus) a felelős. A 

nevelési tanácsadó szakvélemény alapján készült igazgatói határozatot minden pedagógusnak 

kötelessége betartani.  
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Élő a munkakapcsolat a Nagydorogi Rendőrőrssel, melynek dolgozói a közlekedési ismeretek 

oktatásában, valamint a Paksi Rendőrkapitánysággal, melynek dolgozói a drogok elleni küzdelembe 

is besegítenek. 

Szervezetekkel 

A tanuló egészségi állapotának megóvásáért rendszeres kapcsolatot tartunk az egészségügyi 

hálózattal (iskolaorvos, iskolafogászat, védőnői hálózat). 

Lehetőséget adunk a helyben működő egyházaknak a fakultatív hittanoktatás megszervezésére 

(katolikus, református, evangélikus). 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátása érdekében kapcsolatot tartunk fenn a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az észlelt problémákat 

az osztályfőnök írásban jelzi a szolgálat munkatársának. 

A nevelő munka anyagi támogatásához segítséget kapunk a Nagydorogi Gyermekévek 

Alapítványtól és a Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítványtól.  

Helyi civil szervezetek is segítik munkánkat, Polgárőrség, Sportegyesület, Vöröskereszt helyi 

szervezete 

Diákok táboroztatásához a Csengey Dénes Művelődési Ház keretén belül működő Nonprofit 

szervezet nyújt segítséget. 

Intézményi védő-, óvó- és egyéb előírások 

A gyermek- és tanulóbalesetek megelőzése 

A nevelési- oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a 

gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről. 

Minden pedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a foglalkozás, az udvarra 

menetel előtt, séták előtt, kirándulások, az esetleges baleset megelőzése érdekében.  

A gyerekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak a pedagógus felügyelete mellett 

használhatják. 

Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a gyermekekkel az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, , a tilos és az elvárható magatartásformákat az iskolai nevelési év 

megkezdésekor, valamint szükség szerint, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően 

ismertetni kell. Az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra a nevelők hívják fel a 

tanulók figyelmét. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell az osztálynaplóban. 

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

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel 

kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal megtartatni. 

Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. 

Ha a balesetet vagy veszélyforrást a pedagógus észleli köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra 

pedig az igazgató, a tagintézmény-vezető figyelmét felhívni. 



Szervezeti és működési szabályzat 

- 18 - 

Jelentősebb testi sérülés esetén gondoskodni kell a gyerek ellátásáról. Az esetről a szülőt 

haladéktalanul értesíteni kell. 

Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés: 

Három napon túl gyógyuló sérült okozó tanulói- és gyermekbalesetet ki kell vizsgálni. A 

vizsgálatról jegyzőkönyvet kell felvenni. Egy példányt a fenntartónak, egy példányt a szülőnek kell 

megküldeni, egy az intézmény irattárába kerül. 

Súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább 

középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személyt is be kell vonni. 

Az intézmény biztosítja igény esetén a szülői szervezet és az iskolai DÖK képviselőjének 

részvételét a tanulóbaleset kivizsgálásában. 

Minden balesetet követően az igazgató, a tagintézmény-vezetője köteles megtenni a szükséges 

intézkedéseket további balesetek elkerülése érdekében. 

A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 

Az osztálytermek falai világosak, az ablakok a természetes fény besugárzását, a többszöri 

levegőcserét lehetővé teszik. Az átlagos hőmérséklet 19-20 Celsius-fok. A berendezési tárgyak 

gyermekléptékűek, könnyen tisztán tarthatók, gyermekek számára is könnyen mozgathatók.  

A mosdóban a szerelvények magassága, méretei a gyermekekhez igazodnak, szappan, WC-papír 

mindig rendelkezésre áll.  

Az iskola udvarának berendezési tárgyai nagyrészt természetes anyagokból készültek. Az udvaron 

napos és árnyékos területek váltakoznak.  

Ha az intézményben, tagintézményben a tanulók egészségét veszélyeztető helyzet adódik, azonnal 

értesíteni kell az igazgatót, a tagintézmény-vezetőt, aki mérlegelési jogkörében eljárva értesíti a 

megfelelő hatóságokat és a fenntartót. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

A tanulók rendszeres egészségügy felügyeletét és ellátását a község háziorvosa, a fogorvos és a 

védőnők látják el.  

A délelőtti szűrővizsgálatok idejére az intézmény nevelői felügyeletet biztosítanak. A délutáni 

ellátásra a szülő kíséri a gyermeket.  

A tisztasági vizsgálatokat a védőnők az iskolában végzik.  

A kötelező oltásokat és státuszvizsgálatokat az egészségházban, orvosi rendelőben az iskolaorvos és 

a védőnő végzik. 

Az intézményi teendők rendkívüli esemény, bombariadó esetén 

Rendkívüli esemény, természeti katasztrófa, bombariadó esetén a Tűzriadó Tervben 

meghatározottak szerint kell eljárni. A tantermekben tanító pedagógusok sorakoztatva az 

osztályokat a legrövidebb időn belül elhagyják az intézmény épültét. 

Óraközi szünetben történő riasztás esetén az ügyeletes nevelő és valamennyi pedagógus 

segítségével kell leggyorsabban elhagyni az épületet. 

A veszélyhelyzet jellegétől függően az igazgató, tagintézmény-vezető dönt a tanulók tartózkodási 

helyének kijelöléséről. A gyermekek biztonsága érdekében évente egy alkalommal gyakoroltatjuk 

az épület elhagyását. A tanulók és pedagógusok felkészítését dokumentáljuk. 



Szervezeti és működési szabályzat 

- 19 - 

Az igazgató, a tagintézmény-vezető értesíti a hatóságokat és a fenntartót a rendkívüli eseményről. 

A nemdohányzók védelme 

Az intézkedés célja 

Iskolánk nagy súlyt helyez tanítványaink egészséges életmódra nevelésére, a káros szenvedélyek 

kialakulásának megelőzésére, a dolgozók egészségvédelmére. Elősegítjük az egészséghez, az 

egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását. Ehhez az iskolában a 

pedagógusok személyes jó példával is megfelelő nevelő hatást fejtenek ki. 

Iskolai szabályaink: 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a bejáratok előtti 5 méter sugarú területrészt és az 

iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak. 

A tilalom minden iskolai rendezvényre és mindenkire vonatkozik, aki az iskola kapuján belép, 

legyen az pedagógus, dolgozó, szülő vagy vendég. A tilalomra a kapu melletti hirdetőtáblán és az 

iskolai bejáratokon kifüggesztett tábla is figyelmeztet. 

A dohányzási tilalmat minden tanév első szülői értekezletén el kell mondani a szülőknek. Az iskola 

helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződésben is szerepeltetni kell a dohányzás tilalmára 

vonatkozó rendelkezést. 

Az iskolai házirend is figyelmezteti a tanulókat a dohányzás káros hatásaira, különösen fejlődő 

szervezet esetén, ezért annak megszegői fegyelmi büntetést érdemelnek. 

Fegyelmi vétséget követnek el azok a felnőttek is, akik a nem dohányzók védelmében hozott 

törvény előírásait megszegik. 

Reklámtevékenység szabályai 

Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, testedzés, stb), a környezetvédelemmel (szelektív 

szemétgyűjtés, természetvédelem, stb.), a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. kulturális 

tevékenységgel (színház, kulturális események, stb.) függ össze. 

Reklám és szóróanyag iskolai kihelyezése, terjesztése csak az igazgató, a tagintézmény-vezető 

előzetes engedélye alapján lehetséges. Az igazgatónak, a tagintézmény-vezetőnek kötelessége 

meggyőződni arról, hogy a reklám megfelel a fenti elvárásoknak, illetve nem sérti az elvárható 

normákat (erkölcsi, etikai) és a személyiségi jogokat. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 

hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

Az iskolai ünnepélyeken kötelező viselet fehér felső, sötét alsó. 
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A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének: 

 megőrzése, illetve 

 növelése. 

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

A hagyományápolás eszközei: 

 ünnepségek, rendezvények,  

 egyéb kulturális versenyek, 

 egyéb sportversenyek, 

 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok, stb.). 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),  

 a felnőtt dolgozókat,  

 a szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 jelkép használatával (zászló, jelvény stb.), 

 tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,  

 az intézmény belső dekorációjával 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is 

Iskolai hagyományok ápolása a székhely intézményben - Nagydorog:  

 a Széchényi jelvény kitűzése (tanévnyitó ünnepélyeken az 5.osztályos tanulók tűzik az 

1.osztályos tanulóknak) 

 október 6. és október 23-a osztálykeretben 

 „töklámpás” 

 a Széchényi nap: a névadó születésnapján október 27-e környékén. Ezen a napon fát ültetnek 

a 8. osztályos tanulók a tanösvénybe, a Széchényi síremlék gondozása 

 Mikulás napján a 4. osztály ad műsort 

 Farsang az osztályok bemutatkoznak – DÖK,  

 Március 15. iskolai ünnepélyen 7. osztály szerepel  

 Iskolazászló átadása március 15-i ünnepélyen történik 

 Víz világnapja 

 Föld napja 

 Költészet napja – szavalóversenyek alsó- és felső évfolyamoknak 

 Iskolakóstolgató , Iskolanyitogató, - Gyermeknap 

 Anyák napja 

 Madarak, fák napja 

 Ballagás, évzáró együtt (8. évfolyam szalagot köt az iskolazászlóra) 

 10 évenként „Öreg diákok találkozója” (2007.) 
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Iskolai hagyományok ápolása a Kajdacsi Tagintézményben:  

Az ünnepély, megemlékezés neve Az ünnepély, megemlékezés időpontja 

Tanévnyitó ünnepély 
Az első tanítási napot megelőző nap 

délutánja (17 óra) 

Aradi vértanúk 
október 6-a (vagy az azt 

megelőző munkanap) 

Október 23-i forradalom és szabadságharc 
október 23-át megelőző 

munkanap 

Március 15. Nemzeti ünnep 
március 15-ét megelőző 

munkanap 

Ballagás és tanévzáró ünnepély 
az utolsó tanítási napot 

követő szombaton délelőtt 

 

A rendezvény neve 
A rendezvénnyel 

érintettek köre 
A rendezvény időpontja 

Adventi gyertyagyújtás minden tanuló 
advent vasárnapokat követő 

hétfő reggel 

Iskolai karácsony minden tanuló 
december utolsó tanítási 

napja előtti nap 

Farsang minden tanuló február 

József Attila iskolai szavalóverseny minden érintett tanuló április 11. 

Gyermeknap minden tanuló június 

Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét.  

Az igazgató, a tagintézmény-vezető az ellenőrzési ütemtervben a pedagógiai munka 

eredményessége, és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a 

közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemtervet nyilvánosságra kell hozni. 

Az ellenőrzési ütemterv az éves munkaterv része. 

Az ellenőrzés fajtái: 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés 

 Spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

o a problémák feltárása, megoldása érdekében 

o a napi felkészültség felmérésének érdekében 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Általános követelmények 

Segítse elő az iskola feladatkörében az oktatás minél teljesebb kielégítését. 

Az ellenőrzések során a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon  az 

eredményt a pedagógusoktól. 
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Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, 

továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét. 

Legyen a fegyelmezett munka megvalósulásának eszköze. 

Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény 

működése során felmerülő megalapozatlan, vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, 

tévedéseket, hiányosságokat. 

Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. 

Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok megelőzéséhez. 

Az ellenőrzést végzik: 

 az igazgató 

 az igazgató helyettes 

 a tagintézmény-vezető 

 munkaközösség vezető, adott munkaközösség tagjainál 

Az ellenőrzés formái: 

 óraellenőrzés, 

 beszámoltatás, 

 eredményvizsgálatok, 

 helyszíni ellenőrzések. 

Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. Az általánosan jelentkező problémákat a nevelőtestülettel 

meg kell vitatni. 

A tankönyvellátás rendje 

Az iskolai tankönyvellátást az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,  

 a 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről 

 . 16/2013.(II.28) EMMI rendelet: az iskolai tankönyv ellátás rendjéről 

 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

A tankönyvfelelős felel az iskolai tankönyvellátás lebonyolításáért, 

Naptári év elején felméri az iskola az ingyenes tankönyvellátási jogosultságot. 

A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a szaktanárok választják ki a megrendelésre 

kerülő tankönyveket. A tankönyvellátás szempontjait a PP rögzít.  

A Kajdacsi Tagiskola maga gondoskodik tanulóinak tankönyvrendeléséről, az igények és 

jogosultságok ellenőrzéséről, a tankönyvek átvételéről, kiosztásáról és elszámolásáról. A fenti 

feladatokat a tagintézmény-vezető által megbízott személy végzi. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített, tárolt dokumentumok kezelési rendje 

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) segítségével elektronikusan előállított, hitelesített és 

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

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

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei statisztika.  

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

igazgató, a tagintézmény-vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

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

 

- Klebelsberg Intézményfenntartó központtól érkezők dokumentumok: 

o nagydorogi székhely intézményben a nagydorog.iskola@axelero.hu címre érkeznek 

és az igazgatónak és az iskolatitkárnak van hozzáférése 

o a kajdacsi tagintézményben az iskola@kajdacs.hu címre érkeznek és csak a 

tagintézmény-vezetőnek van hozzáférése 

- KIR rendszer a továbbtanulással kapcsolatos felülethez a felsős osztályfőnököknek van 

hozzáférésük (mindig az aktuális nyolcadikos használja), 

- KIR rendszerben a tankönyvek rendeléséhez a tankönyvfelelősnek van hozzáférése. 

- értekezletekről, megbeszélésekről a lényeget összefoglaló papír alapú jegyző könyv készül. 

 Az „igazgatói” géphez az igazgatónak és iskolatitkárnak van hozzáférése, illetve a 

tagintézményben a tagintézmény-vezetőnek van jogosultsága. 

 Az egyéb ügyekben előállított anyagokért az azt elő állító felel. 

 

Iskolai dokumentumok hozzáférése, megtekintése 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, pedagógiai programját a tanulók, 

szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben 

előre egyeztetett időpontban. 

A házirend egy példánya a tanári szobában is megtalálható és minden beiratkozó megkapja a 

kivonatát. 

A fenti iratok elektronikus formában elérhetőek az intézmény honlapján. 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó rendelkezések 

A Kajdacsi Tagiskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 

érdekében iskolai könyvtár működik napi 1 óra nyitvatartási idővel (péntek kivételével). 

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának 

biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. 

Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, 

melyeket a rászoruló tanulók számára egy-egy évre kikölcsönöz. 

Az iskolai könyvtár vezetője kapcsolatot tart fenn: 

 Könyvtárellátóval 

 Paks Városi Könyvtárral 

mailto:nagydorog.iskola@axelero.hu
mailto:iskola@kajdacs.hu
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Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért az iskolai könyvtár vezetője a 

felelősek. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe az iskola dolgozói, tanulói. 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 

 tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól 

 a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások tartása 

 a könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 

könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az iskolai könyvtáros tudomására kell hozni. 

Az iskolai könyvtár tanítási napokon egy órát tart nyitva (péntek kivételével). 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek 

kivételével) 1 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő 1 alkalommal 

meghosszabbítható. 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

 kézikönyvek 

 számítógépes szoftverek 

 muzeális értékű dokumentumok, könyvek 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott 

gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, ha a kikölcsönzött dokumentumokat az előírt 

határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés 

fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskolai könyvtáros javaslata alapján a 

tagintézmény vezetője határozza meg. 

Fegyelmi eljárás szabályozása 

Fegyelmi eljárás jogi alapja 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről 58§ és 59§ -a. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg. (20/2012. (08.31.) 

EMMI rendelet 53-62.§-a). 

Az intézmény a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás és az egyeztető eljárás 

részletes szabályait az alábbiak szerint szabályozza. 

A tanulók fegyelmi és kártérítési felelőssége 

Büntetetésben, elmarasztalásban és kártérítési kötelezettségben kell részesíteni azt a tanulót, aki 

kötelezettségeit vétkesen, vagy súlyosan megszegi. 

Ennek hatálya kiterjed az iskolába beiratkozott valamennyi tanulóra, a tanulóviszony kezdetétől, 

annak megszűntéig. 

Az iskola az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 

Törvényi előírások és értelmezések szerint az alábbi eljárásokat kell alkalmazni: 
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 Fegyelmező intézkedések 

 Fegyelmi intézkedések 

 Kártérítési intézkedések 

Fegyelmező intézkedéseket az alább felsoroltak tehetnek: 

 osztályfőnök  

 tanár 

 szaktanár 

 napközis nevelő 

 igazgató 

 tagintézmény-vezető 

 nevelőtestület. 

A pedagógiai asszisztensnek csak szóbeli fegyelmező intézkedési jogosultsága van. Komolyabb 

kötelezettségszegés észlelése esetén haladéktalanul értesíti a foglalkozást vezető tanárt, vagy a 

tanuló osztályfőnökét, akik a további intézkedések megtételére jogosultak. 

A fegyelmező intézkedés történhet szóban és írásban, ennek fokozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés  

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés 

 nevelőtestületi megrovás 

Az írásban történt fegyelmező intézkedés bejegyzése az ellenőrző könyvbe az osztályfőnök 

feladata, kivéve az igazgatói intézkedések bejegyzése. 

Fegyelmi intézkedések 

Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen vagy különösen súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján 

indokolt, írásbeli fegyelmi büntetésben részesíthető. 

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számítva 3 hónap eltelt. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelezettségszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosságot a tanuló és képviselője kérésére korlátozhatják, 

ill. kizárhatják. 

A fegyelmi eljárás megindításáról, a tárgyalás helyéről és időpontjáról a szülőt, ill. a gondviselőt 

írásban értesíteni kell, függetlenül attól, hogy a tanuló tankötelezettsége fennáll-e. 

Ezen a tárgyaláson részt vevők köre: 

 intézményvezető 

 tagintézmény-vezető 

 osztályfőnök; 

 szülő vagy gondviselő, vagy törvényes képviselő; 

 tanuló; 

 esetleg más személyek, akik az üggyel szoros kapcsolatban állnak. 
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Fegyelmi feljegyzést írásban kell előterjeszteni a vezető felé az osztályfőnöknek, ideértve más 

pedagógusi munkakörben dolgozó által írt feljegyzéssel együtt. Nevelőtestület által hozható 

döntések: 

 Áthelyezés másik osztályba, iskolába 

 Eltiltás a tanév folytatásától* 

 Kizárás az iskolából* 

(*Az utolsó két döntés tanköteles tanulókra nem lehet kiszabni.) 

Az első pontot akkor lehet alkalmazni, ha az igazgató a tanuló átvételéről a másik iskola 

igazgatójával megállapodott. 

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezésnek van helye. 

A fegyelmi határozatot követően, a határozat kézhezvételétől kezdve a szülő vagy gondviselő, ill. 

törvényes képviselő felül bírálati kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartója felé. 

Egyeztető eljárásrend 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
53. § (2) A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: 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 részletes 

szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni. 

(3) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő 

fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló 

esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási 

napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az 

egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől 

számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

(4) Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

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

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

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

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

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

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

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

lehet hozni. 

54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (így 

különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási 

intézmény feladata. 

(2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, mind a kötelességszegő 

tanuló elfogad. Az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt működő intézményben működő oktatásügyi közvetítői 

szolgálat közvetítője felkérhető az egyeztetés levezetésére. 

A fenti jogi szabályozáson túl az intézményben az alábbiak szerint történik az egyeztető eljárás: 

- Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a 

szülő, gondviselő, valamint a kötelességszegő, mulasztó, kiskorú kötelességszegő, mulasztó esetén 

a szülő, gondviselő egyetért.  

- Az egyeztető eljárást a fegyelmi eljárás keretében kell lefolytatni.  

- A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben fel kell hívni a kötelességszegő, mulasztó 

tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő figyelmét az egyeztető eljárás lehetőségére.  
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- Az egyeztető eljárás igénybevételét a kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, 

gondviselő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban kell, hogy 

bejelentse. A bejelentést a fegyelmi bizottság elnökének kell címezni.  

- Az egyeztető eljárás igénybevételéhez a sértettnek, kiskorú esetén a sértett szülőnek, 

gondviselőnek írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulást a fegyelmi bizottság elnökének kell 

címezni.  

- Az egyeztető eljáráson részt vesz:  

 kötelességszegő, mulasztó tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is  

 sértett tanuló, kiskorú esetén a szülő, gondviselő is  

 osztályfőnök  

 szaktanár,  

 fegyelmi bizottság elnöke  

 a tagintézmény-vezetője 

- Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárás során megállapodtak a sérelem 

orvoslásában, a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három 

hónapra fel kell függeszteni.  

- A felek aláírásukkal igazolják, hogy a sérelem orvoslására kötött megállapodásról és a  

felfüggesztésről szóló jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértenek, és azt elfogadják.  

- Ha a felek írásban engedélyezik, az egyeztető eljárásban foglaltakat, illetve az eljárás 

megállapításait nyilvánosságra lehet hozni.  

- A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá ha az írásbeli 

bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre.  

- Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú esetén a szülő, gondviselő nem kérte a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

- A fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi bizottság elnöke a feleket írásban értesíti. 
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Munkaköri leírás minták 

Tanító 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: tanító 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

Munkaidő beosztása: a …….. tanévre érvényes tantárgyfelosztás alapján kötelező óraszámát az 

alábbiak szerint teljesíti: 

tantárgy osztály kötelező óraszám 

   

   

   

   

   

összesen:  

 

A. Felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

Az …. osztály osztályfőnöke 

Az ………. munkaközösség tagja 

Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit 

Ismerteti a házirendet, tűzvédelmi oktatást tart 

Szülői értekezletet tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőjének megválasztását 

Felméri a tanulók körében a DIFER mérést igénylők körét 

Elkészíti osztálya októberi statisztikáját 

Félévi értesítő megírása, kiosztása 

Elvégzi osztálya kötelező év végi statisztikáját 

Novemberben szöveges értékelést készít a tanulókról 

A tanuló testi és szellemi fejlődésének elősegítése, irányítása, folyamatos értékelése 

Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelő tevékenységek (tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások) tartása 

Felkészülés a tanítási órákra, a tanítási órák előkészítése 

A tanítási óra pontos kezdése és befejezése, kihasználása 

Óraközi ügyeletek tartása 

Tanulmányi versenyekre tanulókíséretet biztosít 

Elkészíti tanmenetét és jóváhagyásra szeptember 15-ig benyújtja 

Ellenőrzi a tanulók felszerelését (tankönyv, füzet, írószer), javítja és értékeli a házi feladatokat 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás a tantárgyaival kapcsolatban 

Felkészít szaktárgyi versenyekre 

Javaslatot tesz és előkészíti a tanulók jutalmazását, felelősségre vonását 

Tanórán kívüli iskolai rendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel (farsangi bál, 

osztálykirándulás, sportrendezvények, gyermeknap, hulladékgyűjtés, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatás, stb.) 

 

Helyettesítési feladatok ellátása a kiírásnak megfelelően és az alkalomszerű váratlan feladatok 

ellátása kijelölés alapján 

A tanulók étkezését felügyeli, szükség esetén a bejáró diákokat a helyközi autóbusz megállóba 

kíséri 

Szükség esetén munkaköri feladatait változó munkahellyel látja el 
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Részvétel a szaktárgyi, szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, azokról tájékoztatás 

Ellátja az oktatással, neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

Együttműködik a Diákönkormányzattal, segíti tevékenységét 

Ügyel az iskola rendjére, tisztaságára 

Részvétel az iskolai értekezleten, ünnepélyeken, rendezvényeken (alakuló ért., tanévnyitó-, 

tanévzáró ünnepély, ballagás, stb.) 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati felkészítése 

 

B. Különleges felelőssége 
Bizalmas információk kezelése 

A tanulók, szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el. Azokat bizalmasan kezeli 

Megismeri a köznevelési, közalkalmazotti törvény erre vonatkozó fejezeteit 

Felelősséget vállal a leltárban szereplő taneszközökért 

 

C. Ellenőrzés 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi teljesítményét 

Mindenről beszámol a munkaközösségnek, vezetésnek 

 

D. Kapcsolatok 
Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, vélemény-nyilvánítás, döntés-

előkészítés 

Jelzi a intézményvezetőnek, iskolatitkárnak a személyi adataiban történt változásokat 

Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival 

Együttműködik az iskolavezetésével, az osztályban tanító szaktanárokkal 

Rendszeres kapcsolat a szülői házzal 

Szülő-nevelő, nevelő-gyermek kapcsolat hatékony kialakítása 

 

E. Munkakörülmények 
Szaktanári munkájához korlátozottan fénymásolási lehetőség 

A könyvtárban, informatika szaktanteremben, médiateremben segédeszközök állnak rendelkezésére 

Íróasztala van a tanári szobában 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz a tanári szobában lévő telefont veheti igénybe 

 

F. Járandóság 

Bértáblázat szerinti fizetés  

…………… pótlék 

 

Jelen munkaköri leírás ………….-ig érvényes. 

Nagydorog, ……………… 

………………….. 

igazgató 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 

tanító 
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Tanár 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: tanár 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

Munkaidő beosztása: a………. tanévre érvényes tantárgyfelosztás alapján kötelező óraszámát az 

alábbiak szerint teljesíti: 

tantárgy osztály kötelező óraszám 

   

   

   

   

   

   

   

összesen:  

 

A. Felelősségek és tevékenységek összefoglalása 

Az … osztály osztályfőnöke 

A ……. munkaközösség tagja 

Szeptemberben megnyitja az osztálynaplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit 

Ismerteti a házirendet, tűzvédelmi oktatást tart 

Szülői értekezletet tart, megszervezi a szülői szervezet vezetőjének megválasztását 

Elkészíti osztálya októberi statisztikáját 

Félévi értesítő megírása, kiosztása 

Elvégzi osztálya kötelező év végi statisztikáját 

A tanuló testi és szellemi fejlődésének elősegítése, irányítása, folyamatos értékelése 

Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelő tevékenységek (tanórák, tanórán kívüli 

foglalkozások) tartása 

Felkészülés a tanítási órákra, a tanítási órák előkészítése 

A tanítási óra pontos kezdése és befejezése, kihasználása 

Óraközi ügyeletek tartása 

Tanulmányi versenyekre tanulókíséretet biztosít 

Elkészíti tanmenetét és jóváhagyásra szeptember 15-ig benyújtja 

Ellenőrzi a tanulók felszerelését (tankönyv, füzet, írószer), javítja és értékeli a házi feladatokat 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás a tantárgyaival kapcsolatban 

Felkészít szaktárgyi versenyekre 

Javaslatot tesz és előkészíti a tanulók jutalmazását, felelősségre vonását 

Tanórán kívüli iskolai rendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel (farsangi bál, 

osztálykirándulás, sportrendezvények, gyermeknap, hulladékgyűjtés, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatás, stb.) 

Helyettesítési feladatok ellátása a kiírásnak megfelelően és az alkalomszerű váratlan feladatok 

ellátása kijelölés alapján 

A tanulók étkezését felügyeli, szükség esetén a bejáró diákokat a helyközi autóbusz megállóba 

kíséri 

Szükség esetén munkaköri feladatait változó munkahellyel látja el 

Részvétel a szaktárgyi, szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, azokról tájékoztatás 

Ellátja az oktatással, neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

Együttműködik a Diákönkormányzattal, segíti tevékenységét 
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Ügyel az iskola rendjére, tisztaságára 

Részvétel az iskolai értekezleten, ünnepélyeken, rendezvényeken (alakuló ért., tanévnyitó-, 

tanévzáró ünnepély, ballagás, stb.) 

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati felkészítése 

 

B. Különleges felelőssége 
Bizalmas információk kezelése 

A tanulók, szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el. Azokat bizalmasan kezeli 

Megismeri a köznevelési, közalkalmazotti törvény erre vonatkozó fejezeteit 

Felelősséget vállal a leltárban szereplő taneszközökért 

 

C. Ellenőrzés 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi teljesítményét 

Mindenről beszámol a munkaközösségnek, vezetésnek 

 

D. Kapcsolatok 
Részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, vélemény-nyilvánítás, döntés-

előkészítés 

Jelzi a intézményvezetőnek, iskolatitkárnak a személyi adataiban történt változásokat 

Napi szakmai-pedagógiai kapcsolatot tart a munkaközösség tagjaival 

Együttműködik az iskolavezetésével, az osztályban tanító szaktanárokkal 

Rendszeres kapcsolat a szülői házzal 

Szülő-nevelő, nevelő-gyermek kapcsolat hatékony kialakítása 

 

E. Munkakörülmények 
Szaktanári munkájához korlátozottan fénymásolási lehetőség 

A könyvtárban, informatika szaktanteremben, médiateremben segédeszközök állnak rendelkezésére 

Íróasztala van a tanári szobában 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz a tanári szobában lévő telefont veheti igénybe 

 

F. Járandóság 

Bértáblázat szerinti fizetés  

………….. pótlék 

 

Jelen munkaköri leírás …………….-ig érvényes. 

Nagydorog, ………………….. 

…………………… 

igazgató 

 

 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 

tanár  
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Osztályfőnök (kiegészítő munkaköri leírásminta) 

 

Munkavállaló neve:  

A kiegészítő munkakör megnevezése:  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

Közvetlen felettese:  

Órakedvezmény:  

Az osztályfőnök tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok:  

 Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak.  

 Erkölcsi és jogi felelősséget vállal a rábízott tanulók személyi biztonságáért, kulturált 

viselkedéséért, személyiségük fejlesztéséért.  

 Feladata, hogy osztályában úgy formálja és alkalmazza a nevelési tényezőket, hogy osztálya 

jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.  

 Folyamatos jelenlétével is igyekszik kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

iskolai rendezvényeken, tanórán kívüli tevékenységek során, stb.).  

 Gondoskodik az alapvető balesetvédelmi szabályok átadásáról és betartásáról.  

 Felelősök megbízásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének, 

tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését.  

 Felkészíti az osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire.  

 A családokról, tanítványaikról tudomására jutott információikat diszkréten kezeli.  

 Figyelemmel kíséri tanítványai tanulmányi eredményeit, havonta ellenőrzi az ellenőrzőket. 

 Koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok, napközis nevelők munkáját, 

látogathatja óráikat.  

 Értékeli és havonta minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát.  

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése érdekében 

együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel.  

 Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait. A hiányzásokat ellenőrzi, és szükség szerint a 

Házirend, illetve az SZMSZ alapján jár el.  

 Tanítványaival tanulmányi kirándulást szervezhet, kulturális programokon tanulói kíséretet 

lát el.  

 Évente legalább két szülői értekezletet tart.  

 Gondoskodik osztályában iskolai szülői munkaközösségi tagok választásáról.  

 Szülői értekezleteken az iskola célkitűzéseit képviseli.  

 Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét.  

 Nevelő – oktató munkájukhoz osztályfőnöki tanmenetet készít osztályfőnöki órája szakszerű 

megtartása érdekében.  

 Adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika elkészítéséhez.  

Ellenőrzési kötelezettségei  

 Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket.  

 Értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos 

fegyelmi vétsége esetén.  

 Az osztályozó értekezlet előtt ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az 

osztályzata, valamint a lezárt osztályzatok nem térnek-e el jelentősen az érdemjegyek 

átlagától a tanuló kárára.  

 Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat.  

 Maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.  
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A munkaközösség-vezető (kiegészítő munkaköri leírásminta) 

Munkavállaló neve:  

A kiegészítő munkakör megnevezése:  

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:  

Közvetlen felettese:  

Órakedvezmény:  

A szakmai munkaközösség-vezető tevékenységével kapcsolatos elvárások és feladatok:  

 Felelős a munkaközösség szakmai munkájának minőségéért. Irányítja a munkaközösség 

tevékenységét.  

 Részt vesz a tanév elején az iskolai munkaterv elkészítésében, javaslatot tesz a tanév fő 

feladataira.  

 Összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves programját.  

 Összehangolja az azonos területen működő tanárok munkáját (megbeszéli velük a 

tankönyvválasztást, a szakkörök, korrepetálások indításával kapcsolatos javaslataikat).  

 Feltárja a tantárgyak közötti koncentráció, a tantárgy oktatása és fejlesztésének lehetőségeit.  

 Törekszik az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására.  

 Figyelemmel kíséri a szakmai versenyek kiírását, gondoskodik a nevezésről és a helyi 

versenyek lebonyolításáról.  

 Javaslatokat tesz az eszközök fejlesztésére.  

 Segíti, szervezi a munkaközösségen belüli és az iskolai szintű információ áramlást.  

 Munkaközösségi foglalkozásokat, értekezletet hív össze.  

 Javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésére.  

 Javaslatot tehet kitüntetésre, jutalmazásra.  

 A tantárgy ismeretanyagának bővítése és átadása érdekében kapcsolatot tart a város 

intézményeivel és civil szervezeteivel.  

 Képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé és az iskolán kívül. 

Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.  

 Tájékoztatja a munkaközösség tagjait a vezetői értekezletek napirendi pontjaival 

kapcsolatban.  

 A munkatervben előirányzott időben (félévkor és év végén) beszámol a nevelőtestületnek a 

munkaközösség tevékenységéről.  

 Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok 

jutalmazására, kitüntetésére, stb.  

Ellenőrzési kötelezettségei  

 Elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó 

tanmeneteit.  

 Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előre haladást és 

annak eredményességét, ennek érdekében óralátogatásokat végez.  

 Hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.   



Szervezeti és működési szabályzat 

- 34 - 

Pedagógiai asszisztens 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása: 
 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni.
 

Munkaköre: pedagógiai asszisztens feladatok ellátása 

Munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerület 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………. 

A Pedagógiai asszisztens feladatai 

 

1. A munkakör célja: 

A pedagógusok és napközis csoportvezetők mellett, velük együtt a rábízott gyermekcsoport 

felügyelete; az egészséges életmódnak megfelelő szokásrendszer kialakítása; a szabadidő 

szervezése. A nevelő-oktatómunkában használatos eszközök készítése; felszerelések előkészítése; a 

pedagógusok munkájának segítése. 

 

Alapvető felelősségek, feladatok: 

Szervezi, felügyeli a tanulócsoportok tízóraizását, ebédeltetését, uzsonnáztatását. Naponta 

rendszeresen felügyeli, elkíséri őket ebédelni az iskola másik épületébe. 

A bejáró tanulók autóbuszhoz történő kíséretét elvégzi. 

Ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a helyes szokások kialakítására. 

Részt vesz a délelőtti óraközi szünetekben az ügyelet ellátásában. Szükség esetén egyéb ügyeletet is 

ellát. 

Közreműködik a tanulók szervezett foglalkozásainak megtartásában. 

A tanulási idő alatt a napközis csoportvezetővel kialakított munkamegosztás alapján egyénileg 

foglalkozik a tanulókkal, vagy foglalkoztatja azokat a gyerekeket, akik már befejezték a tanulást. 

Részt vesz a kirándulásokon és egyéb rendezvényeken. A munkatervben meghatározott módon részt 

vesz az iskolai programok előkészítésében és lebonyolításában. 

Szükség szerint el kell látnia a téli, a tavaszi és a nyári napközis nevelői felügyeletet, és ott 

gondoskodnia a gyerekek foglalkoztatásáról. 

Alkalmanként részt vesz a tanulók orvosi vizsgálatokra, nevelési tanácsadóba való kísérésében.  

Részt vesz a gyerekek két épület közötti kísérésében. 

Munkájának eredményesebb ellátása érdekében ismernie kell az iskola alapvető dokumentumait. 

A délelőtti tanítási órákon hospitálásokkal, a könyvtári szakirodalom tanulmányozásával 

gondoskodjék folyamatosan a munkájához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

gyarapításáról. 

Szükség esetén segít az iskolai adminisztrációs feladatok ellátásában. 

A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel 

az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír. 

Jelen munkaköri leírás ………………. érvényes. 

Nagydorog, ……………… 

 ……………….. 

 igazgató 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: …………………….  
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Iskolatitkár 

Munkavállaló neve:  

Munkahely megnevezése: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkakör megnevezése: iskolatitkár 

Közvetlen felettese: a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola igazgatója 

A munkaidő 

ebédidő: …..-……….. 

Az intézmény közvetlen adminisztratív segítője. 

Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében az alábbi feladatokat látja el. 

 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidők 

betartását. 

 Vezeti a KIR rendszerben a közalkalmazottak, a tanulók adatainak nyilvántartását, 

felelős ezek frissítéséért 

 A fenntartó (KLIK Paksi Tankerülete) felé havi összesítést készít: munkába járás, 

kiküldetés, szabadság nyilvántartás, megbízási szerződések, túlóra, iskolatej, tanulói 

létszám, fénymásolás példányszám jelentése 

 Továbbítja a dolgozók táppénzes papírjait a fenntartóhoz 

 Továbbítja a fenntartó felé a szükséges irodaszer, tisztítószer, szakmai anyagok 

beszerzési igényét 

 Vezeti a postakönyvet 

 Ellátja a telefonügyeletet 

 Vezeti a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak szabadság-nyilvántartását 

 Vezeti a pedagógusigazolványok nyilvántartását 

 Kezeli a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak személyi anyagát 

 Vezeti a tanulók nyilvántartását  

 Vezeti a diákigazolványok nyilvántartását 

 Ellátja az intézmény oktató-nevelő munkáját elősegítő adminisztratív feladatokat 

(fénymásolás, gépelés) 

 Kezeli az iskola irattárát, dokumentumait  

 Elvégzi az iskolalátogatási igazolás, bizonyítványmásodlat kiállítását. 

 Jelzi a vezetésnek az intézmény karbantartási, fűtési, világítási, felszerelési, berendezési 

tárgyainak hiányát, meghibásodását 

 Felelős környezete tisztaságáért, rendjéért 

 

A felsoroltakon kívül a munkaidejében elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az iskola vezetői 

megbízzák. 

 

 

Jelen munkaköri leírás …………….-ig érvényes. 

Nagydorog, …………………. 

 

………………. 

igazgató 

 

A Munkaköri leírásban leírtakat tudomásul vettem: 

 …………………………………….. 
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Fűtő-karbantartó 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása: ….-…. , ebédszünet: ….-…..
 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: fűtő és karbantartó feladatok ellátása 

Munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerület 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………….. 

A fűtő - karbantartó feladata, kötelessége az iskola nevelő-oktató munka segítése és a munkakörébe 

tartozó feladatok gondos elvégzése. 

 

Munkaköri feladata: 

- Az épület riasztóját (nyitáskor, záráskor, esti-, hétvégi programok esetén) kezeli 

- Az iskola épületét 7 órakor kinyitja a tanulóknak. A tanítás megkezdése előtt bejárja az 

iskolát, nincs- e szükség valahol hiba elhárítására. 

- Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem 

igénylő hibákat.  Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének. 

- Naponta ellenőrzi a sportpályán, sportcsarnokban lévő kapuk rögzítését. 

- Rendszeresen ellenőrzi a nyílászárók állapotát, a kisebb javításokat elvégzi. 

- Rendben tartja, illetve rendszeresen ellenőrzi az épület zárására szolgáló kulcsokat, hiány 

esetén jelez az iskola igazgatójának. 

- Zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, biztosítékok, konnektorok, kapcsolók cseréjét elvégzi. 

- Az iskola berendezésének állapotát rendszeresen ellenőrzi, a javításokat elvégzi. (padok, 

székek, stb.) 

- Az iskola külső bejáratait (utcai kapuk, hátsó kapu) az intézmény vezetőjével egyeztetett 

időpontban nyitja, illetve zárja. 

- A fűtési időszakban naponta figyeli és ellenőrzi az intézmény kazánjait, fűtési rendszerét, az 

épületek hőmérsékletét. 

- Rendszeresen leolvassa az intézmény vízóráinak állását, amit lejegyez, és gázóráinak 

mérőóra állását, amit lead az iskolatitkárnál továbbításra. 

- Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi berendezéseket (poroltók), erről feljegyzést vezet. 

- Munkakör feladatai nem csak iskolai épületekre érvényesek (kisiskola, nagyiskola), hanem a 

kistornaterem, sportcsarnok és az iskola egész területére (4 ha) érvényesek.  

- Téli időszakban megtisztítja a hótól a bejáratokat, járdákat.  

- Ősszel levelet gereblyéz, komposztál,  

- Tavasszal parkot rendez 

- Nyáron füvet nyír  

 

A munkaköréhez tartozó feladatokat szükség esetén a kajdacsi tagintézményben is elvégzi. 

(a megbeszéltek szerint hetente egy nap-csütörtök) 

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Nagydorog, …………………..   …………………………  
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Takarító 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása:          , ebédszünet: …-…..
 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: takarítási feladatok ellátása 

Munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerület 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, …………………. 

 

FELADATAI: 

Napi feladatai: 

 Az intézmény kijelölt helyiségeinek takarítása, folyosó seprése, felmosása, a bútorok, 

berendezések portalanítása, mosdók tisztántartása, ebédlő, udvar és az utca takarítása. 

 Fertőtleníti a mellékhelyiségeket, a tanári mosdóba papírtörölközőt, a WC-be WC papírt 

helyez el, illetve a tanulói WC-ben is gondoskodik ezekről. 

 Alapos szellőztetés mellett nedves portalanítást végez padozat, párkányok, berendezési 

tárgyakon. 

Ugyancsak elvégzi az épület felújítási és karbantartási munkálatainak befejezése után a szükséges 

nagytakarítást, ablaktisztítást, függönymosást. 

Munkavégzés során köteles a munka- és védőfelszerelést használni. 

A tisztítószereken feltüntetett használati utasításokat szigorúan betartani. 

A munkavédelmi, baleseti és tűzrendészeti előírásokat köteles alkalmazni. 

Felelős az általa felvett takarítószerekért és az eszközökért.  

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

A fentieket tudomásul vettem: 

 …………………….. 
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Kertész 

 

Dolgozó neve:  

Munkahelye: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Munkaideje:  napi 8 óra, heti 40 óra  

Munkaidő beosztása: …-…. , ebédszünet: …-….
 

A munka idejéről, távolléteiről (szabadság, táppénz) jelenléti ívet köteles aláírni. 

Munkaköre: parkrendezési, kertészeti feladatok ellátása 

Munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerület 

Közvetlen felettese: intézmény igazgatója, ……………… 

 

A kertész feladata, kötelessége az iskola nevelő-oktató munka segítése és a munkakörébe tartozó 

feladatok gondos elvégzése. 

 

 

Munkaköri feladata: 

 

- Kijavítja a szakmunkát nem igénylő hibákat.  Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi 

felettes vezetőjének. 

- Rendben tartja az iskola környékét. (kaszálás, sportpályák gyomtalanítása, virágok 

gondozása, szobanövények ápolása, sövények nyírása, bokrok fák rendben tartása, levél 

felsöprés, komposztálás, hó eltakarítása, fűnyírás) 

- Az iskolai gyakorlókert munkáiba rendszeresen besegít, nyáron gyomtalanítja, locsolja a 

tanulók által gondozott növényeket, idényszerűen a termést betakarítja. 

- A technika műhelyben folyó munkáknál besegít.  

- Naponta, reggel, vagy este a nagy szeméttárolókat kiüríti. 

- Szabadidőpark, játszóudvar játékainak karbantartásában részt vesz. 

- A munkaköri feladatai a két iskolai épületre, parkokra, sportpályákra (4 ha) vonatkozóan 

érvényesek. 

 

 

A munkaköréhez tartozó feladatokat szükség esetén a kajdacsi tagintézményben is elvégzi.(a 

megbeszéltek szerint hetente egy nap-csütörtök) 

 

Munkaidején belül esetenként külön utasításra, az iskolai nevelő-, oktatómunka zavartalan 

biztosítása érdekében elvégzi azokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza. 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

 

 

Nagydorog, …………………. 

 ……………………………… 
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Záró rendelkezések 

Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a 

diákönkormányzat véleményének kikérésével, jóváhagyásával lehetséges. 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület, 

 a tagintézmény-vezetője, 

 a szülői közösség iskolai vezetősége,  

 a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, intézményvezetői, tagintézmény-vezetői utasítások tartalmazzák. 

A Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakkal egyetértett az iskola szülői munkaközössége 

és diákönkormányzata. 

Az iskola nevelőtestülete a módosított Szervezeti és működési szabályzatot 2014. március 27-én 

elfogadta. 

 

Nagydorog, 2014. március 27. 

 

 ……………………………. 

 Szabó József Csabáné  
 intézményvezető
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Irat és adatkezelési szabályzat 

Iratkezelési szabályzat 

Törvényi háttér: 

Az intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés 

információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program 

keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

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

általános követelményeiről; 

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

védelméről 

 A 2011. évi CXC. tv. 26. pontja szabályozza a köznevelési intézményekben 

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését. 

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülői szervezetet és az iskolai 

diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. 

1. Az iratok kezelésének általános követelményei 

1.1.Az iratok rendszerezése 

Az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége érdekében 

az azonos ügyre – egy tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell 

kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisában keletkezett iratok ügyiraton belüli 

irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek. 

1.2.Az iratok nyilvántartása, az iratforgalom dokumentálása 

A kormányrendelet előírja, hogy az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az 

iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok 

szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig 

naprakészen megállapítható legyen. Ez azt jelenti, hogy a szervekhez érkező, ott keletkező, 

illetve az onnan kimenő iratokat az azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó 

legfontosabb adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített papíralapú nyilvántartókönyvben, 

vagy elektronikus programmal vezérelt adatbázisban kell nyilvántartani. Az iratforgalom 

keretében az iratok átadását-átvételét minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen 

bizonyítható legyen az átadó, átvevő személye, az átadás időpontja és módja. 

1.3.Az iratkezelés célja, hogy 

 az irat útja azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és 

visszakereshető legyen; 

 tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 

 kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 

 szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítottak legyenek; 

 megváltoztathatatlansága biztosított legyen; 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható 

állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását; 
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 a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 

 az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson. 

1.4.Az iratkezelés megszervezése 

Intézményünk a helyi sajátosságok (a szervezet nagysága, tagoltsága, a belső 

munkamegosztás módja, alkalmazott technológia) figyelembevételével központi 

(centralizált) iratkezelési rendszerrel dolgozik. 

1.5.Az iratkezelés folyamata 

Az ügyviteli munka legfontosabb tulajdonsága, folyamat jellege. A folyamat kezdő pontja az 

ügy, és annak írásbeli megjelenése az irat keletkezése. Végpontja az ügy lezárása. Az 

ügyviteli folyamatban mindig egymás mellett, egymástól elválaszthatatlanul van jelen az 

érdemi ügyintézés és az iratkezelés. 

Az ügyvitel folyamatának állomásai az elvégzendő munka alapján: 

• A küldemények átvétele 

• Postabontás 

• Szignálás, irattá nyilvánítás 

• A beadványok nyilvántartásba vétele, iktatása 

• A nyilvántartásba vett iratok továbbítása az ügyintézőkhöz 

• Érdemi ügyintézés 

• Kiadmányozás 

• Az iratok továbbítása, expediálás 

• Az elintézett ügyiratok irattárba helyezése 

• Irattári kezelés 

• Iratselejtezés 

• Levéltári átadás 

Figyelembe véve a folyamat egyes részeinek elsődleges célját az iratkezelési teendőket három 

nagyobb csoportba sorolhatjuk: 

I. Iratkezelés az ügyintézés előtt 

II. Iratkezelési feladatok az ügyintézés alatt 

III. Iratkezelés az ügyintézés lezárását követően 

2. Az intézmény iratkezelésének rendje 

2.1. Iratkezeléssel kapcsolatos értelmező rendelkezések: 

 átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan 

kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, 

selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik; 

 átadás: irat, ügyirat vagy irat együttes kezelési jogosultságának dokumentált 

átruházása; 

 iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a 

keletkezést követően; 
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 iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az 

iratok iktatása történik; 

 iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az 

iktatandó iratot; 

 irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 

iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód; 

 irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő 

dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés 

befejezését követő időre; 

 kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, 

ügykezelőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; 

 kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján 

történő eljuttatása a címzetthez; 

 központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 

selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár; 

 küldemény: az irat vagy tárgy - kivéve a reklámanyag, sajtótermék, elektronikus 

szemét -, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel 

láttak el; 

 küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, 

olvashatóvá tétele; 

 levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 

évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 

 másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos 

módon hitelesítettek; 

 másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű 

(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; 

 megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ 

helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése; 

 mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól -

elválasztható; 

 melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely 

elválaszthatatlan attól; 

 selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 

megsemmisítésre történő előkészítése; 

 szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása; 

 szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy 

kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása; 

 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; 

 ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 

előkészíti;  

 ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 
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 ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott 

csoportja; 

1.2 Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak: 

a) Ügykör azon ügyek összessége, csoportja, mely az iskola életéhez, tevékenységéhez, illetve 

az iskolai tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik. Az ügykörbe tartozó 

ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes iskolai dolgozónak kell 

gondoskodni. 

Az iskola főbb ügykörei: 

 vezetési, igazgatási, személyi ügykör 

 nevelési- oktatási ügykör 

 tanulói ügykör 

 egyéb ügykör 

b) Az ügyvitel az iskola hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység. 

3. Az iratkezelés irányítása, felügyelete 

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi 

szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és 

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 igazgatója és az igazgatóhelyettesek tartoznak felelősséggel. 

Az igazgató 

 elkészíti és kiadja az iskola irat- és adatkezelési szabályzatát 

 jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására 

 jogosult kiadványozni 

 kijelöli az iratok ügyintézőit 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó szabályokat és annak változásait. 

Az igazgatóhelyettes 

 az igazgató távollétében jogosultak az iskolába érkező küldemények felbontására 

 az igazgató távollétében kijelölik az iratok ügyintézőit 

3.1 Az iratkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása 

Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az ügyeket 

kísérő iratkezelés az iskolatitkár feladata. Az iskolatitkár köteles munkáját az iratkezelésre 

vonatkozó szabályok szerint végezni és a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Feladatai: 

 a küldemények átvétele, felbontása 

 az iktatás 

 az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás 

 vezetése 

 az iratok postázása 
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 az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése 

 az irattár kezelése, rendezése 

 közreműködik az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál 

3.1.1 Ügyviteli tevékenységet végzők köre 

Igazgató: bérbesorolások, munkaköri leírások, határozatok, tanulmányi szerződések 

Igazgatóhelyettes: 

 iskolai dokumentumok (e-napló, törzskönyv) ellenőrzése, 

 tantárgyfelosztás, órarend, napközis rend, ügyeleti- és étkeztetési rend, 

 tanmenetek, foglalkozási tervek, beszámolók ellenőrzése, 

 helyettesítések kimutatása, munkaidő elszámolás ellenőrzése, kiküldetés rendelvények 

elszámolása, 

 jegyzőkönyvek, 

 statisztikai adatok ellenőrzése 

Iskolatitkár: 

 személyi anyagok tárolása, rendszerezése 

 személyi anyagok alapján kimutatások készítése 

 diákigazolványok ügyintézése 

 szigorú számadású- és egyéb nyomtatványok ellenőrzése, vezetése, megrendelése 

 tanuló nyilvántartás, beírási segédletek vezetése 

- iskolai dokumentumok tárolása (kinyomtatott e-naplók, bizonyítványok, 

törzskönyvek…) 

- baleset nyilvántartás vezetése, továbbítása 

- napi postai küldemények iktatása 

A személyi anyagokkal és a bérkifizetésekkel kapcsolatos ügyintézést, a dolgozók 

ügyiratainak elkészítését és továbbítását a MÁK és a Nyugdíjintézet – pénzintézetek felé a 

KLIK illetékes dolgozói végzik, az iskola által szolgáltatott adatok alapján. 

3.1.2 Felvilágosítás hivatalos ügyekben, adatszolgáltatás 

 Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény 

vezetője, vagy az általa kijelölt dolgozó adhat. 

 Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján 

lehet kiadni, rendelkezésre bocsátani. 

 A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre – igazolni kell, az igazolásul 

felhasznált másolat lebélyegzésével, aláírásával. 

 Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak 

lényegét, az elintézés idejét az ügyiratra rá kell vezetni. 

 Az iskolai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell 

arra, hogy a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezezései ne 

sérüljenek. 

3.1.3 Az iskolai bélyegzők használata az ügyintézés/iratkezelés során 
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 Az iskola hivatalos bélyegzőinek készítésére a tankerületi igazgató, használatára az 

iskolaigazgató adhat engedélyt. 

 A tönkrement elavult bélyegzőt az igazgató ellenőrzése mellett, meg kell semmisíteni. 

 A hivatalos bélyegző elvesztése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni, és az elvesztést 

az igazgatónak közleményben közzé kell tennie. 

 Az iskola bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegző nyilvántartásának az 

alábbiakat kell tartalmaznia: - a bélyegző sorszámát - bélyegző lenyomatát - a 

bélyegző használatára jogosult nevét - a bélyegző átvételének keltét, és az átvételt 

igazoló aláírást – a „Megjegyzés” rovatot a változások (visszaadás, elvesztés, 

megsemmisítés stb.) feltüntetésére. 

Az iskola bélyegzőinek lenyomata: 

 

 

Használatra jogosult: intézményvezető, igazgatóhelyettesek, iskolatitkár. 

4. Küldemények átvétele, postabontás: 

Az iskolába érkező küldemények postai átvételére, kinyitására az alábbi dolgozók 

jogosultak: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettesek 

 iskolatitkár 

Postai átvétel szabályai: 

 A küldemény felbontása az ellenőrzéssel kezdődik. 

 Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az iskolát illeti, 

felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani. 

 Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt átvevőnek rá 

kell írnia a „Sérülten érkezett”, illetőleg „Felbontva érkezett” megjegyzést, a dátumot 

és alá kell írnia. 

 Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, 

diákönkormányzat, szülői munkaközösség, közalkalmazotti tanács részére érkezett 

leveleket. 

 A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést igényel, 

a címzettnek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak. 
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 A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján megállapítható, hogy 

hivatalos iratot tartalmaz. 

 A küldeményt felbontó dolgozónak az iraton feltüntetett mellékletek meglétét 

ellenőriznie kell. 

 A küldemények átvételét/átadását az iskolatitkár végzi a helyi Hivataloknál /Posta, 

Önkormányzat/KLIK 

 Az átvétel/átadás postakönyv vagy kézbesítőkönyv alapján történik. 

 Az intézményben a küldeményt az iskolatitkár veszi át. 

 A küldemények bontása, tartalmuk szerinti szortírozását az iskolatitkár végzi. 

 Az illetékes munkatársakhoz az igazgató szignója alapján az iskolatitkár továbbítja. 

 Az igazgató utasítása alapján történik az iktatás, amit az iskolatitkár (napi bontásban) 

iktatókönyvben sorszámozott iktatás alapján végez. 

 A megsemmisítés módja (tanuk előtt, jegyzőkönyvvel) történik. 

5. Szignálás, irattá nyilvánítás 

A szignálás folyamatában megtörténik a küldemények válogatása. 

 Irattá nyilvánítás. Az irattá nyilvánítás az az egyedi eljárás, amelynek során az adott 

papír alapú vagy elektronikus küldeményt az iskola működése szempontjából 

lényegesnek minősítünk, és ezért nyilvántartását és a vele kapcsolatos ügyviteli 

folyamatok nyomon követését rendeljük el. Az irattá nyilvánítás során mindenekelőtt 

elkülönítjük azokat a küldeményeket, amelyek a fogalmi meghatározás alapján nem 

minősülnek iratnak: meghívókat, közlönyöket, sajtótermékeket, reklámcélú 

kiadványokat. 

Az illetékesség és ügykör alapján más szervezetekhez továbbítandó iratok kiválogatása. 

 Az igazgató az illetékes ügyintéző kijelölésével- a küldemény tartalma alapján – 

érdemi ügyintézésre ad utasítást. 

6. Nyilvántartásba vétel, iktatás 

 Az irattá nyilvánított beadványokat nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartást úgy 

kell vezetni, hogy abból az irat keletkezésének, elintézésének, hollétének 

(irattárazásának) érdemi adatai megállapíthatók legyenek. Az iratok nyilvántartása 

egyedi azonosító számon történik. 

 Az iktatás a nyilvántartásba vétel egyik formája. Az iktatásnak az a célja, hogy a 

szükséges adatokat a legrövidebb időn belül szolgáltassa, megmutassa mikori az irat, 

hány van belőle, hol van az irat, és tájékoztatást adjon az ügy intézésének adott 

időponti helyzetéről, állásáról is. A hatékony és gyors ügyvitelben alapvető érdek, 

hogy csak azokat a beadványokat iktassuk, amelyeknél a jogbiztonság érdekében 

szükséges az ügyviteli folyamat minden részletének hiteles rögzítése. 
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Iktatószám 

A sorszámos iktatási módszer alkalmazása esetén az iktatószám kötelezően tartalmazza a 

főszám- /évszám - egy adat együttesként kezelendő - adatait, amelyben az évszám az aktuális 

év négy számjegye. 

Az intézmény szervezeti felépítése és a könnyebb kezelhetőség miatt két iktatókönyvet 

használunk. A két iktatókönyvet a főszám előtt alkalmazott, iktatókönyvre utaló, számot (I.; 

II.) tartalmazó azonosítóval különböztetjük meg. 

Az I. főszám/évszám iktatási szám alatt iktatjuk a következő iratokat: 

 minden vezetési, igazgatási és személyi ügykör 

 minden nevelési- oktatási ügykör 

 a székhelyintézmény tanulóinak ügyköre 

 minden egyéb ügykör 

A II. főszám/évszám iktatási szám alatt iktatjuk 

 a telephely, a gyógypedagógiai intézményegység tanulóinak ügykörével kapcsolatos 

iratokat. 

Az iskola iktatási rendszere évente újrakezdődő sorszámos rendszer, melyet az iskola 

igazgatója által hitelesített iktatókönyvbe kell rögzíteni. Az iktatás az iratok beérkezésének, 

illetve keletkezésének sorrendjében történik a beérkezés napján. A küldeményeket felbontó 

vezető, illetve a névre szóló hivatalos küldemény címzettje köteles a hivatalos ügyiratot az 

iskolatitkárnak iktatás céljából átadni, bemutatni. Iktatni kell: az iskolába érkezett és azon 

belül keletkezett iratokat. Minden irat beiktatása előtt meg 

kell állapítani, hogy van-e az ügynek előzménye; előirata. Amennyiben találunk előzményt az 

iratkezelő köteles az előiratot az irattárból kikeresni és másolatát az újonnan érkező irattal; 

utóirattal összeszerelni. 

Iktatáskor az iratot a jobb felső sarokban el kell látni az iktatószámmal (az iktatás dátuma – az 

iktatókönyv sorszáma. Ezzel egy időben a fenti adatokkal megegyezően az iktatókönyvbe is 

be kell jegyezni: 

 - a sorszámot 

 - az iktatás idejét 

 - a beküldő nevét és ügyiratszámát 

 - az ügy tárgyát 

 - a mellékletek számát 

Az Iktatókönyv több éven keresztül használható. Az iktatás sorszáma azonban naptári 

évenként újra kezdődik. Az év utolsó munkanapán az iktatókönyvet a felhasznált utolsó 

sorszámot követően aláhúzással, az utolsó iktatás sorszámának feltüntetésével, a körbélyegző 

lenyomatával és az iskolatitkár aláírásával le kell zárni.  

Az iktatókönyvben oldalt, iktatószámot üresen hagyni nem szabad. 

Téves iktatáskor a téves bejegyzést érvényteleníteni kell. Érvénytelenített iktatószámot újból 

kiadni nem szabad. 

Az iktatókönyvben a téves bejegyzéseket át kell húzni, hogy az eredeti szöveg is olvasható 

maradjon, és fölé kell írni a helyes adatot. Fontos iktatási szabály, hogy egy sorszámon csak 

egy ügy iktatható, és egy iratot többször iktatni nem szabad! Ha egy ügyben több éven át 

keletkeznek iratok, az új évben mindig új sorszámon kell kezdeni az iratok nyilvántartását, az 

előző években iktatott anyagot pedig csatolni kell az új iktatószámhoz. 

A nyilvántartásban használt segédletek 
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a) Az iratok nyilvántartásba vételét és visszakeresését szolgáló segédletek: 

 iktatókönyv 

b) Az iratok mozgását regisztráló segédletek: 

 kézbesítőkönyv, 

 postai feladókönyv. 

Iktatóbélyegzőt használunk. 

7. Kiadmányozás 

A kiadmányozás magában foglalja: 

 az ügyben való érdemi döntést, 

 az intézkedési tervezet jóváhagyását, 

 az írásbeli intézkedés (kiadmány) szövegének jóváhagyását, 

 az írásbeli intézkedés közlését; 

 az ügyirat irattárba helyezésének jogát. 

A kiadmánynak kötelező tartalmi és formai jegyei vannak: 

 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. 

Kiadmányozási joggal rendelkezik: 

- igazgató: a tanulókkal, pedagógusokkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok 

esetében. Az igazgató távolléte esetén – meghatározott ügyekben - az általa megbízott 

igazgatóhelyettes/intézményegység-vezető rendelkezhet a kiadmányozási joggal. 

- iskolatitkár: iskolalátogatási igazolások, diákigazolvány elkészüléséig kiadható igazolások, 

felzárkóztatási ösztöndíjhoz szükséges iratok hitelesítése, aláírása 

 Az iratokat a kiadmányozó eredeti aláírásával kell ellátni. 

 A kiadmányozó külön engedélye alapján a kiadmányozó aláírása nélkül is készülhet 

irat. 

Ilyen esetben az iraton a kiadmányozó neve után „sk” jelzést kell tenni, és az iratra „A 

kiadmány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak vagy az 

igazgatóhelyetteseknek/intézményegység-vezetőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

 Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával is. Iratmásolat készítésekor az iratra „Az eredetivel mindenben 

megegyező” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak vagy az 

igazgatóhelyetteseknek/intézményegység-vezetőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell. 

Az intézmény hivatalos iratainak (kiadmányainak) tartalmi és formai követelményei 

A fejlécben: 

- az iskola megnevezése, címere, címe, telefonszáma, e-mail címe 

A kiadmány felső részén: az ügy iktatószáma, az ügy tárgya, a hivatkozási szám vagy jelzés, a 

mellékletek darabszáma, a kiadvány címzettje 

A kiadmány szövegrésze 
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A kiadmány alsó részén: 

- keltezés 

- aláírás, pecsét 

- eredeti ügyiraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata 

- az „sk” jelzés esetén a hitelesítés. 

A kiadmányok továbbítása - a kiadmányok elküldésének módjára az ügyintéző utasítást ad.  

Az ügyiratok továbbítása, expediálás 

Az ügyintézés eredményét közölni kell az ügyféllel és az érdekeltekkel. 

A továbbítás történhet: 

 postai úton, 

 személyesen írásban vagy szóban, 

 elektronikus dokumentum formájában, 

 távközlési eszköz útján, 

 hirdetményi úton, 

 kézbesítési meghatalmazott útján, 

 hatósági kézbesítő útján. 

8. Az elintézett ügyiratok irattárba helyezése 

Az elintézett ügyiratokat, amelyeknek kiadmányait már továbbították, vagy amelyeknek – 

intézkedés nélkül - irattárazását elrendelték, irattárba kell helyezni. Az irattárba helyezéssel 

egy időben az iratra rá kell vezetni az irattári tételszámot. 

9.Irattározás 

Az ügyviteli folyamat alapszabálya, hogy az elintézett ügyek iratait, a kezelésükhöz szükséges 

segédletekkel együtt, szabályozott eljárás során irattárba kell helyezni. A hagyományos 

papíralapú irattárba helyezés az irattározás. 

Az elvégzendő iratkezelési feladatok elsődleges célja alapján kéttípusú irattárral rendelkezünk 

 átmeneti irattár – helye iskolatitkári iroda 

 központi irattár – helye iskolatitkári iroda 

Kötelező érvényű szabály: Az irattárazás célja a jogbiztosítás! A jogbiztosítás egyetlen módja 

a biztonságos őrzést és a szakszerű irattári kezelést biztosító irattári munka. 

Az elintézett iratokat az iskolatitkárnak el kell helyeznie az átmeneti irattárban. 

Öt év elteltével az ügyiratokat a központi irattárban az irattári terv tételszámai szerinti 

csoportosításban, ezen belül a sorszámok növekvő sorrendjében kell elhelyezni. Az irattári 

őrzés idejét az irat központi irattárba helyezésének évétől kell számítani. Az irattár őrzési 

idejét az irattári terv határozza meg. 

Iratkezelési feladatok 

 a betekintés biztosítása az irattárban, illetőleg iratok kiadása betekintésre, 

 a folyó ügyintézéshez egy adott irathoz történő szerelés, 

 külső szerv vagy személy részére kölcsönzés, 

 hivatalos másolat késztéséhez az iratok biztosítása. 

Az irattárban tárolt iratok használata 
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 az iratokba való betekintés 

 az iratkölcsönzés 

Alapvető szabály, hogy iratot az irattárból csak belső használatra szabad kiadni. 

 

Az iskola irattári terve 

I. Általános rész: az intézmény működtetésével kapcsolatos, minden szervezeti egységet 

érintő irattári tételek (Vezetési, igazgatási és személyi ügykör) 

II. Különös rész: az intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó irattári tételek (nevelési-oktatási 

ügykör, tanulói és egyéb ügykör) 

A nem selejtezhető iratok megőrzéséről az iratképző - határidő megjelölése nélkül - helyben 

köteles gondoskodni. 

 

Irattári terv 
  

Irattári 
tételsz

ám 
Ügykör megnevezése 

rendelet 
alapján 

levéltár javaslata alapján 

Őrzési idő (év) Őrzési idő (év) 
levéltár 
átadás 

  I. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek       

1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető nem selejtezhető 15 év 

2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető nem selejtezhető 15 év 

3. Személyzeti, bér - és munkaügy 50 50 - 

   3.1             Selejtezésre szánt személyi anyagok       

4. 

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti 

jegyzőkönyvek 10 10 - 

5. Fenntartói irányítás jegyzőkönyvek, beszámolók 10 nem selejtezhető 15 év 

6. Szakmai ellenőrzés, szakfelügyelői jegyzőkönyvek 10 nem selejtezhető 15 év 

7. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek 10 10 - 

8. Belső szabályzatok 10 nem selejtezhető 15 év 

9. Polgári védelem 10 10 - 

10 

Éves munkatervek, vezetési jelentések, statisztikák, 

nevelőtestületi jegyzőkönyvek 5 nem selejtezhető 15 év 

10/a. Negyedéves munkatervek, féléves statisztikák 5 5 - 

11. Panaszügyek 5 5 - 

  II. Nevelési - oktatási ügyek       

1.  Nevelési oktatási kisérletek, újítások 10 nem selejtezhető 15 év 

2. Anyakönyvek, törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető nem selejtezhető - 

3. 

Felvétel, átvétel, bizonyítvány másodlat, felszólítás rendszeres 

iskolába járásra 20 nem selejtezhető - 

4.  Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek 5 5 - 

5.  Naplók 5 5 - 

6.  Diákönkormányzat szervezése, működése 5 nem selejtezhető 15 év 

7.  

Pedagógiai szakszolgálat felhívások, körlevelek, szóró 

anyagok, értesítések 5 5 - 

8.  Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, müködése 5 nem selejtezhető 15 év 

9.  Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 5 - 

10.  Gyakorlati képzés szervezése 5 5 - 

11.  Javító-, osztályozóvizsga jegyzőkönyvei 5 5 - 

12.  Tantárgyfelosztás 5 5 

mintav

étel 5 

év 
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13.  Gyermek és ifjúságvédelem 3 3 - 

14.  Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai 1 1 - 

15.  Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai 2 2 - 

16. Nevelési- oktatási ügyekkel kapcsolatos jelentések       

  III. Gazdasági ügyek       
1. Ingatlan -nyilvántartás, -kezelés, -felújítási munkák, 

épületervrajzok, használatbavételi engedélyek határidő nélküli határidő nélküli   

2. Társadalombiztosítás 50 50 - 

3. 

Leltár, állóeszköz -nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, 

selejtezés 10 10 - 

4. Éves költségvetés, költségvetési beszmolók 5 nem selejtezhető 15 év 

4/a. Könyvelési bizonylatok 8 8 - 

5. A tanműhely üzemeltetése 5 5 - 

6. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak 5 5 - 

 

10. Iratselejtezés 

Az iratselejtezés irattári munkafolyamat, amelynek során az iratanyagot értékeljük és/vagy 

újraértékeljük, eldöntjük, hogy mi legyen a további sorsa. 

Az iratselejtezés menete: 

 selejtezési bizottság alakítása 

 az iratok értékelése, válogatása 

 selejtezési jegyzőkönyv készítése 

 a selejtezés engedélyeztetése 

 a selejt iratok megsemmisítése. 

A selejtezés megkezdése előtt az iratkezelésért felelős vezető irányításával legalább 

háromtagú selejtezési bizottságot kell létrehozni, amelynek hivatalból tagja az iskolatitkár. A 

selejtezésnél az iratok értékeléséhez rendelkezésünkre állnak az irattári tervek.  

Megjegyzés: A tanulói dolgozatokat az iskola a következő tanév június 15-ig őrzi meg, majd a 

ezen dokumentumok a tárgyhó 30-ig eljárásrend nélkül megsemmisíthetőek. 

Az iratselejtezési jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: 

 a selejtezési jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét, 

 a selejtezést végzők nevét, 

 a selejtezés megkezdésének és befejezésének időpontjait, 

 a selejtezés során az iratok értékeléséhez alapul vett jogszabályok címét és számát, 

 az iratselejtezést ellenőrző selejtezési bizottság tagjainak nyilatkozatát, hogy a 

szabályoknak megfelelően jártak el. 

A selejtezési jegyzőkönyvet három példányban kell az illetékes levéltárnak megküldeni. A 

kiselejtezett iratok megsemmisítésére csak a selejtezési jegyzőkönyv írásban történt levéltári 

jóváhagyása után kerülhet sor. 

11. Iratátadás a levéltárnak 

„A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött 

állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári 
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terv szerint, átadásátvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység 

szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, 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. (335/2005. 65. § (1)). Az átadási folyamat részleteit a levéltár és az 

iratképzők közös megegyezésével kell kialakítani. 

A levéltári iratátadás - általában - az irat irattárba kerülésétől (ügyintézés lezárása) számított 

15 év elteltével történik. 

Az iratanyaggal együtt kell átadni a levéltárnak a segédleteket. Segédletnek tekintendők 

természetesen a számítógépen készült nyilvántartó és visszakereső programok is Az átadásra 

szánt és elkülönített iratokat rendezni kell, a jogszabály értelmében az irattári terv szerint. 

A belső iratrendezés mellett raktári rendezést is kell végezni, az iratokat savmentes 

dobozokba kell elhelyezni. Az irattartó dobozokat feliratozni kell, egyébként az átadási 

jegyzőkönyv nem készíthető el. A felirat tartalmazza a szerv nevét, a szervezeti egység nevét, 

a doboz sorszámát, az irat keletkezésének időpontját, az irattári tételeket, illtetve 

iktatószámokat. 

A nem iktatott iratok esetében az irattári tételek beazonosításához szükséges adatokat kell a 

dobozon feltüntetni; pl. a tétel tárgyi meghatározása, évköre, évkörön belüli azonosító; pl. a 

nyomtatvány sorszáma tól-ig, a nyilvántartás kezdő és végső dátuma hónapra-napra, stb. 

A rendezett és bedobozolt, valamint sorszámozott iratanyagról és a segédkönyvekről három 

példányban jegyzéket kell készíteni, amely raktári egységenként az egyes egységeknek adott 

sorszámoknak megfelelően sorolja fel az átadandó anyagokat. 

Az iratátadási jegyzéknek tartalmaznia kell: 

 a szerv nevét (fond), 

 a szervezeti egység nevét (állag), 

 az átadandó iratok évkörét, 

 a raktári egység számát, keletkezési idejét, megnevezését, 

 iktatószámos iratoknál az átadott raktári egységben található első és utolsó 

iktatószámot, 

 az alapszámosan kezelt iratoknál az első és az utolsó alapszámot, 

 a csoportszámosan kezelt iratoknál az őrzési egységben található csoportszámokat és 

azok megnevezését, 

 tételszámosan irattárazott iratoknál a tételszámot, azok megnevezését, a hozzájuk 

tartozó iratok első és utolsó iktatószámát, majd 

 az iratjegyzékben ezután folyamatos sorszámmal kell jelölni a segédleteket. 

Magáról az iratátadásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek az átadás-átvételi jegyzék a 

mellékletét fogja képezni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 az átadás-átvétel időpontját, 

 az átadó intézmény nevét, 

 az átadott iratanyag megnevezését, 

 az átadott iratanyag évkörét, 

 az átadott anyag mennyiségét, 

 az átadó szerv külön kikötéseit az iratanyag használatával kapcsolatban, 
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 az átadó és az átvevő levéltár illetékes szakembereinek aláírásait. 

A levéltár csak azon a szinten felelős az átvett iratanyagért, amilyen szinten azt átvette. 

12. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

A védelem egyrészről technikai védelem; amely az információ hordozójának a védelme, 

másrészről jogi védelem; amely az információ tartalmának védelmét jelenti a jogosulatlan 

hozzáférés ellen. 

A papíralapú iratok védelme: 

 az iratokhoz történő hozzáférés szabályozásával, az iratkezelő helyiségek és irattárak 

biztonsági zárásával 

Az elektronikus iratkezelés védelme: 

 a számítógépek és a benne rejlő információ védelme érdekében: mentési folyamat, a 

hozzáférés szabályozása, a vírusvédelem. 
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Adatkezelési szabáyzat 

2. Az intézményben nyilvántartott adatok köre 

A nyilvántartott adatok körét a köznevelési törvény 43-44.§ rögzítik. Ezek az adatok 

kötelezően nyilvántartandóak az alábbiak szerint. 

2.1 Az intézmény nyilvántartja és kezeli a munkavállalók alábbi adatait 

2.1.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott munkavállalói adatokat 

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) a munkáltató 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. 

n) óraadó esetében az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését. 

2.1.2 Kezeli továbbá a munkavállalással és alkalmassággal kapcsolatos további adatokat 

a) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

b) állampolgárság; 

c) TAJ száma, adóazonosító jele 

d) a munkavállalók bankszámlájának száma e) családi állapota, gyermekeinek születési 

ideje 

e) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; 

f) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen 

- iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

- munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos 

adatok, korábbi munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 

- a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével 

kapcsolatos adatok, idegennyelv-ismerete, 

- a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja 

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

- az alkalmazott egészségügyi alkalmassága, 

- alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 
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- munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

- munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 

- 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. 

Személyi adatokban történő változások jelentése 

Az adatokban bekövetkező változást a munkavállaló köteles 8 napon belül, írásban 

bejelenteni és okirattal (vagy annak másolatával) igazolni a személyügyi feladatot ellátó 

munkatársnak, iskolatitkárnak. 

A bejelentett adatváltozást az alkalmazott személyi iratait kezelő iskolatitkár a bejelentéstől 

számított 3 munkanapon belül köteles a megfelelő személyi iratra rávezetni, a KLIK 

személyügyi ügyintézőjének írásban jelenteni. 

2.2 A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai 

2.2.1 Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a 

jogszabály által meghatározott tanulói adatokat 

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 jogcímét és idejét, 

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

o) nevelésének, oktatásának helyét, 

p) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

q) évfolyamát. 

2.2.2 Kezeli továbbá a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat 

a) a tanuló állampolgársága, 

b) állandó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, 

a) nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése, száma; 
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c) szülő neve, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, telefonszáma; 

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok, így különösen 

- felvételivel kapcsolatos adatok, 

- a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 

vizsgaadatok, 

- a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

- a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok, és ezzel összefüggő mentességek, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére 

vonatkozó adatok, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok 

e) a tanulói balesetekre vonatkozó adatok, 

f) a tanuló személyi igazolványának száma, 

g) többi adatot az érintett hozzájárulásával. 

3. Az adatok továbbításának rendje 

3.1 A pedagógusok adatainak továbbítása 

Az intézmény alkalmazottainak a 2.1 pont szerint nyilvántartott adatai továbbíthatók a 

fenntartónak, a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi 

önkormányzatnak, államigazgatási 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 a Köznevelési törvény 44. §-a rögzíti. Ennek legfontosabb és iskolánkban 

leggyakoribb eseteit közöljük az alábbiakban: 

A tanulók adatai továbbíthatók: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre, a beilleszkedési zavarra, sajátos 

nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek 

c) a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 

osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, 

iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

d) a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a diákigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat, 

e) a tanuló iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, 

felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 

intézményhez és vissza; 

f) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló 

egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

g) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 
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h) az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 

bizonyítványok nyilvántartása céljából. 

Az intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított 

kedvezményekre való igényjogosultság (pl. ingyenes tankönyv-ellátás, tanulók 50%-os 

étkezési kedvezménye, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az 

adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

4. Az adatkezeléssel foglalkozó munkavállalók körének meghatalmazása 

Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója a felelős. Jogkörének 

gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében helyetteseit, az egyes pozíciókat betöltő 

pedagógusokat és az iskolatitkárt hatalmazza meg. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény 

igazgatója személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

Az igazgató/igazgatóhelyettesek személyes feladatai: 

 a 2.1. pontban meghatározott adatok továbbítása, 

 a 2.2 fejezetben meghatározott adatok továbbítása, 

 a 2.1 és 2.2 pontban meghatározott adatok kezelésének rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.1 és 2.2 pontban meghatározott adattovábbítás rendszeres ellenőrzése, 

 a 2.2.2 pont e) szakaszában meghatározottak közül a magatartás, szorgalom és tudás 

értékelésével kapcsolatos adatok továbbítása iskolaváltás esetén az új iskolának, a 

szakmai ellenőrzés végzőjének,  

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el az 

alábbi munkavállalók a beosztás után részletezett tevékenységi körben. 

Iskolatitkár: 

 a 2.1 fejezetben meghatározott munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra 

vonatkozó összes adat kezelése, 

 a 2.1 fejezetben részletezett adatok továbbítása a 3.1 fejezetben meghatározott 

esetekben 

 tanulók adatainak kezelése a 2.2 fejezetben meghatározottak szerint, 

 a tanulók felvételire vonatkozó adatainak kezelése a 2.2 e) szakasza szerint, 

 a pedagógusok és munkavállalók adatainak kezelése a 2.1.1 a) b) és c) szakaszai 

szerint, 

 a pedagógusok és munkavállalók személyi anyagának kezelése, 

 a pedagógusok erkölcsi bizonyítványának nyilvántartása a 2.1.2 g) szakasza szerint, 

 adatok továbbítása a 2.2.2 f) szakaszában meghatározott esetben. 

Osztályfőnökök: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplők közül az alábbiakat: a magatartás, szorgalom 

és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen 

belül, a szülőnek, 

 a 2.2.2 fejezet f) szakaszában meghatározott tanulói baleseteket a tudomásszerzés 

napján köteles továbbítani az iskolatitkárnak. 
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Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 

 a 2.2.2 fejezet e) szakaszában szereplő adatok, 

 a 2.2.2 fejezet d) szakaszában szereplő adattovábbítás. 

 Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus: 

 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, esetenként írásos. 

5. Az adatkezelés általános módszerei 

Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

 nyomtatott irat, 

 elektronikus adat, (e-napló) 

 elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

 az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is 

vezethetők. 

5.1 Az munkavállalók személyi iratainak vezetése 

5.1.1 Személyi iratok 

Személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett – adathordozó, amely a munkaviszony 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. 

5.1.2. 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. 

5.1.3 A személyi iratokba való betekintésre az alábbi személyek jogosultak: 
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 az intézmény vezetője és helyettesei 

 az iskolatitkár, mint az adatkezelés végrehajtója, 

 a vonatkozó törvény szerint jogosult személyek (adóellenőr, revizor, stb.), 

 saját kérésére az érintett munkavállaló. 

5.2 A személyi iratok védelme 

A személyi iratok kezelői kizárólag az alábbi személyek lehetnek: 

 az intézmény igazgatója 

 az adatok kezelését végző iskolatitkár. 

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. 

Az iskolatitkár és az igazgatói/igazgatóhelyettesi számítógépeket jelszóval kell ellátni. 

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 valótörlés, stb.) kell tennie. 

5.3 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 anyagot tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben a zárt lemezszekrényben kell őrizni. 

5.4 A tanulók személyi adatainak vezetése 

A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek 

 az intézmény igazgatója 

 az igazgatóhelyettesek 

 az osztályfőnök 

 iskolatitkár 

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. 

5.4.1 A tanulók személyi adatainak vezetése és tárolása 

A tanulói jogviszony létesítésekor osztályfőnök 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 az alábbi nyilvántartásokban kell őrizni: 

 e-napló 
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 összesített tanulói nyilvántartás, (az e-napló adatainak szűrésével előállítható papír 

alapú dokumentum) 

 törzskönyvek, 

 bizonyítványok, 

5.4.3 Az összesített tanulói nyilvántartás 

Célja az iskolában tanuló diákok legfontosabb adatainak naprakész tárolása a szükséges 

adatok biztosítása, igazolások kiállítása, tanügy-igazgatási feladatok folyamatos ellátása 

céljából. A papíralapú összesített tanulói nyilvántartást az osztályfőnök vezeti és tárolja. 

Az összesített tanulói nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: 

 a tanuló neve, osztálya, 

 a tanuló azonosító száma, TAJ- száma, 

 születési helye és ideje, anyja neve, 

 állandó lakcíme, tartózkodási helye, 

 telefonszáma, (szülői elérhetőség) 

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. 

5.5 A titoktartással, a személyi adatok 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. 

 Az Nkt. 42.§ (1) bekezdése értelmében a pedagógust, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló 

felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben 

titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos 

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. 

 E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás 

közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

 A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat 

közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését. 

 A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-

oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy 
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saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a 

helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 

egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 

A felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára 

személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

 


